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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

 ในสภาวการณโลกปจจุบัน นับเปนยุคของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ประเทศตางๆ  
ในโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางไรพรมแดน การแพรกระจายของขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยีที่เขามาในประเทศไทย มีทั้งสวนที่เปนรูปธรรม วัตถุ เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต 
โทรศัพทมือถือ อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ และสวนที่เปนนามธรรม คือ คานิยม 
แนวความคิดตางๆ เชน แนวความคิดตอเศรษฐกิจระบบทุนนิยม  กระแสความเจรญิเหลานี้
กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยูกับการเลือกที่จะปรับตัวและรูเทาทนักระแส หรือจะเปนเพียงแต
ผูรับและไหลตามกระแสไป (พระธรรมปฎก, 2539ก: 14-20)  หากแตวาสังคมไทยในปจจุบันมี
แนวโนมที่จะเปนฝายรับเสียมากกวา สาเหตุที่ทําใหคนในสังคมไทยมลัีกษณะเปนเชนนี้มีอยูหลาย
ปจจัยดวยกันคือ ภูมิหลังของสภาพภูมิศาสตรที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทําใหคนไทยมี
จิตใจที่โนมเอยีงไปในทางชอบสะดวกสบาย ไมตองดิน้รนตอความลําบาก  และเมื่อเทคโนโลยีจาก
สังคมตะวันตกเขามา ก็เกิดการใชเทคโนโลยีแบบสําเร็จรูป  โดยปราศจากการสรางสรรคหรือ
พัฒนาขึ้นมาดวยตนเอง ตางจากสังคมตะวนัตกที่เปนผูผลิตเทคโนโลยีโดยผานวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป ทําใหคนในสังคมตะวันตกมีลักษณะใฝรู 
มานะบากบัน่ เทคโนโลยีที่เขามาในสังคมไทยจึงเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวก  ทําใหคนในสังคม
เกิดความสบาย ในที่สุดกลายเปนสภาพพึ่งพาเทคโนโลยี  คือสภาพที่เมือ่ใดคนขาดเทคโนโลยี ก็จะ
ทําใหไมสามารถดําเนินชีวิตอยูได หรืออยูอยางไมมีความสุข (พระธรรมปฎก, 2543: 39-47) 
นอกจากนี้สังคมไทยยังขาดความสมดุลในการพัฒนา คอื มุงการพัฒนาไปที่ดานเศรษฐกิจ  ความ
เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีมากกวาการพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ทําใหเกิดปญหา
สังคมที่ดูเหมอืนจะทวีความรุนแรงเรื่อยๆ เชน ปญหายาเสพติด  อาชญากรรม ปญหาคานิยมของ
วัยรุน ปญหาการทุจริต  ฉอราษฎรบังหลวง ปญหาแหลงอบายมุข  การใชแรงงานและละเมิดสิทธิ
เด็ก รวมทั้งปญหาสุขภาพกายสุขภาพจิต (ทิศนา  แขมมณี, 2546: 7-8)   
  
 การศึกษาเปนแนวทางสําคญัในการที่จะพัฒนาคนใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ดังนั้นการศึกษาที่ดีจะตองพัฒนาคนใหเปนผูมีปญญาในการที่จะวิเคราะหและเลือกรับขอมูล
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ขาวสาร แนวความคิดหรือวฒันธรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนนิชีวติ  การจะพฒันาคนใหเปนไปตามคุณลักษณะดังกลาว จาํเปนตองเริ่มตัง้แตระยะตน
ของชีวิต  จากผลการศึกษาวจิัยทางประสาทวิทยา พบวาเด็กแรกเกิดมเีซลลประสาทมากกวารอย
พันลานเซลล  มี Synapse 2,500 ตําแหนงตอ 1 เซลลประสาท และจํานวน Synapse จะสูงสุดเมื่ออายุ
ได 2 ป  พบวามีประมาณ 15,000 ตําแหนงตอ 1 เซลลประสาทซึ่งสูงกวาในผูใหญ (Gopnik, 
Melzoff and Kuhl, 1999: 180-186)  เมื่อพิจารณาถึงน้ําหนักสมอง พบวา เดก็แรกเกิด เดก็ 2 ขวบ 
และเดก็ 6 ขวบ มีน้ําหนกัสมองเปนรอยละ 30  รอยละ 70 และรอยละ 90 ของผูใหญ  (Papalia, Olds 
and Feldman, 2002: 182) ผลของการวิจยัเหลานี ้สะทอนใหเห็นวาในระยะแรกเกดิถึงหกขวบเปน
ชวงวกิฤติของชีวิตมนษุย การอบรมเลี้ยงดูและการจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงถือเปนการ
วางรากฐานของชีวิตซ่ึงจะสงผลในชวงวยัตอไปของชีวติ  
 

ในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย มีพืน้ฐานสําคัญที่ควรคํานึงถึงอยู 3 ประการ คอื 
พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา ซ่ึงจะเปนตวักําหนดทิศทางในการจดัการศึกษา พื้นฐานทางจิตวิทยา
และการเรียนรูของเด็ก นั่นคอื จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก  
การศึกษางานวิจัยใหมๆ ทางดานจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ทําใหทราบวาเด็ก
เรียนรูไดอยางไร มีความสามารถในการทาํส่ิงตางๆ ไดมากนอยแคไหน และมีพัฒนาการที่เหมือน
หรือแตกตางไปจากทฤษฎีหรือไม  ทั้งนี้เพือ่ใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสามารถตอบคําถามไดวา 
“ควรสอนเด็กอยางไร และเด็กควรที่จะเรยีนรูอะไรบาง” ซ่ึง สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  
(2545: 39-40)ไดทําการศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย พบวา ประเทศ
ไทยยังขาดความเขาใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวยั  ขาดการศึกษาองคความรูทางดาน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย แตความรูทางดานนี้มีการศึกษาคนควาวิจยัอยางมากใน
ตางประเทศ ซ่ึงนาจะมกีารนาํมาปรับใชในการจัดการศกึษาใหแกเด็กปฐมวัยของไทย พื้นฐานที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาจะตองมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นๆดวย (เยาวพา  เดชะคุปต, 2540: 96-98; สํานักวิชาการมาตรฐานการศกึษา, 2547:  
3-5)  แตในปจจุบันพบวารูปแบบการจัดการศึกษาในระดบัปฐมวัยของไทย มักนําเอานวัตกรรม
การศึกษาจากตางประเทศมาใชเปนแนวทางในการจดัทาํหลักสูตร เชน หลักสูตรไฮสโคป (High 
Scope) การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) หลักสูตรแบบโครงการ (Project 
Approach) หลักสูตรมอนเตสซอรี (Montessori) 

 
จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทย ตั้งแต พ.ศ. 2539-

2548 พบวามกีารนํานวัตกรรมจากตางประเทศตางๆ มาเปนพื้นฐานในการจัดหลักสตูรหรือจัดการ
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เรียนการสอน เชน ชไมมน ศรีสุรักษ (2540) และจนิดา  นาเจริญ (2540) ไดนําแนวคดิของ
หลักสูตรไฮสโคป มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทกัษะ
ความสามารถดานตางๆ ของเด็ก คือ ความมีวินยัในตนเองดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธ 
ทางสังคมตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีงานวจิยัของ วศินี   อิศรเสนา ณ อยธุยา (2545) และ  
พันธิตรา  เกาะสวุรรณ (2546) ที่ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลที่ไดรับการจัด
ประสบการณตามแนวคิดนี้   

 
สําหรับหลักสูตรการสอนภาษาแบบธรรมชาติ นฤมล เนียมหอม (2540) ไดศึกษาสภาพ

และปญหาการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนบุาล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารและครูสวนใหญ ยังไมเขาใจหลักการและแนวคดิในการสอนรูปแบบนี้อยางกระจาง   
มุงศึกษากจิกรรมมากกวาการฝกวิเคราะหเชื่อมโยงหลักการสอน ตอมา ศิรประภา พงศไทย (2542) 
ไดพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับครูอนุบาลโดยใชวิธีการ
ไตรตรองสารนิทัศน ผลการวิจัยพบวา หลังจากที่ครูเขารวมโปรแกรมนี้แลว ครูมีพฤติกรรมการ
สอนที่สะทอนหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติสูงขึ้น  

 
นอกจากนี้พบวามีงานวิจยัทีน่ําแนวคิดการจัดประสบการณแบบโครงการมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนโดยจิรภรณ  วสุวัต (2540) ไดพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมจริยธรรมทางสังคม
ของเด็กวยัอนบุาลตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสโดยใชการจัดประสบการณแบบโครงการ และ 
สุดารัตน พลแพงพา (2544) ไดศึกษาผลของการสอนนิทานชาดกเรื่องพระมหาชนกโดยใชการสอน
แบบโครงการที่มีตอความเพยีรของเด็กอนบุาล ผลการวิจัยพบวา เด็กมจีริยธรรมทางสังคมและ
ความเพยีรสูงขึ้นตามลําดับ   ในประเด็นของการศึกษาสภาพปญหาของการจัดการศกึษารูปแบบนี้ 
พบวา สมสุดา  มัธยมจันทร (2544) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรูโดย
การใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญและเปนผูริเร่ิมนําการสอนแบบโครงการมาใช
ในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการ
สอนแบบโครงการ  ดานการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู ครูสวนใหญเปดโอกาสใหเดก็
ศึกษาหวัเร่ืองที่สนใจอยางลุมลึก โดยยดืหยุนเวลาในการดําเนินโครงการตามความสนใจของเด็ก 
และใหเดก็ไดดําเนินโครงการดวยตนเองทุกระยะ ครูมบีทบาทในการกระตุน ใหคาํปรึกษาและ
อํานวยความสะดวก  สวนการวัดและประเมินผลเกิดขึ้นทุกระยะของโครงการ   
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สําหรับแนวคดิอื่นๆ เชน มอนเตสซอรี วอลดอรฟ (Waldorf) ก็ไดมีผูศึกษาไวเชนกนั    
วีณา  กวยสมบูรณ (2542)  ไดศึกษาการพฒันาและการใชหลักสูตรในโรงเรียนอนุบาลที่ใชแนวคิด
แบบมอนเตสซอรีและวอลดอรฟ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและการ
ใชหลักสูตร โดยผูบริหารจะมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทสังคมไทย  การ
จัดการเรียนการสอนแบงออกเปน 2  สวน คือ ครูบรรยายความรูและการใหเดก็ลงมือปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย สําหรับโรงเรียนแนววอลดอรฟ เนื้อหาการเรยีนไดมาจากความตองการและ
สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก การใชหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผานกิจกรรมการ
เลน การเลานทิาน กิจกรรมวงกลม ขั้นตอนในการจัดกจิกรรมของโรงเรียนนั้นมีความแตกตางไป
ตามความเขาใจ ประสบการณและการตีความหมายของผูบริหารที่มีตอแนวคดิทางการศึกษา   

 
จากการที่ผูวจิยัไดศกึษางานวิจัยเหลานี้ พบวา ส่ิงสําคัญในการนาํนวัตกรรมจาก

ตางประเทศมาใชนั้น ผูบริหารและผูสอนจะตองมีความเขาใจในหลักการและแนวคิดอยางลึกซึ้ง 
และตองมีความสามารถที่จะนํามาปรับใชใหเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย เนื่องจากวาแนวคิด
และหลักการดงักลาวยอมพฒันามาจากบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ  บางสวน
อาจจะมีความเหมาะสมในแงที่เปนสากลหรือธรรมชาติของเด็กทัว่ไป แตเนื่องจากสิ่งแวดลอมและ
สังคมเปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย แนวคิดและหลกัการของประเทศอื่นก็อาจจะยังขาดสวน  
ที่เหมาะสมกบัเด็กไทย   ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของไทยนั้น ก็ควรนํา
แนวคดิและหลักการที่สะทอนใหเห็นถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยมาใชเปนพื้นฐานใน
การจัดทําหลักสูตร ซ่ึงยอมมีความเหมาะสมกับสังคมไทยมากกวาหลักการที่มาจากประเทศอื่นหรือ
สังคมอื่น  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา ไมมีความจําเปนที่จะตองใหความสนใจในหลักการและ
แนวคดิหรือวทิยาการใหมๆ จากตางประเทศ  ความกาวหนาของความรูเปนสิ่งจําเปนที่ควรติดตาม
เพื่อกาวใหทนัตอความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น  โดยนําความรูเหลานั้นมาผสมผสานกันอยาง
กลมกลืน (ทิศนา  แขมมณแีละคณะ, 2536: 22-23) และสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนสังคมและ
วัฒนธรรมไทยประการหนึ่ง คือ การที่คนในสังคมไทยมพีุทธศาสนาเปนสิ่งยึดเหนีย่วจิตใจและนับ
ถือมาเปนเวลานาน ความคดิความเชื่อทางพุทธศาสนาไดหยั่งรากลึกฝงอยูในจิตใจของคนไทย จน
กลายเปนแบบแผนในการดําเนินชวีิตของคนไทยอยางเหน็ไดชัด 

 
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา หลักธรรมคําส่ังสอนลวนเปนองคความรูที่มุงเนนให

ผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตทีแ่ทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชวีิตไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  พุทธศาสนามีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศกึษา 3 ประการ เรียกวา 
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ไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา หรือเรียกสั้นๆ วา  ศีล สมาธิ ปญญา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 7-8) ไตรสิกขานี้เขามาเกีย่วของกับการดาํเนินชวีิตของคนเรา   
ดวยเหตุที่คนเราเมื่อเกิดมานอกจากจะมีชีวติใหอยูรอดแลว ตองมีชีวิตอยูใหดีดวย การที่เราจะ
สามารถดําเนินชีวิตใหดไีดนั้นก็ตองอาศยัสิกขา หรือ ศึกษา คือการเรียนรู  ฝกฝน พฒันาตนเองอยู
ตลอด  ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวติใน 3 ดาน คือ ศีล (พฤติกรรม)  สมาธิ (จิตใจ)  และปญญา  
องคประกอบ 3 ดานนี้ไมสามารถแยกออกจากกนัได เพราะชีวิตเปนองครวม มีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน การพฒันาดานหนึ่งดานใดก็จะสงผลกระทบอีกดานหนึ่ง  พฤติกรรมไมสามารถแยกขาด
จากจิตใจ จิตใจไมสามารถแยกขาดจากปญญา พฤติกรรมกับปญญาก็แยกกันไมได  พฤติกรรมจะ
เปลี่ยนไปดวยดี ก็เพราะสอดคลองไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจและปญญา (พระธรรมปฎก, 
2543: 15-30) ทั้งนี้จุดเริ่มตนของการศึกษาหรือการพัฒนาตน คือ สัมมาทิฎฐิหรือการมีความคิด
ความเชื่อที่ถูกตอง ที่อาศัยปจจัยปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ  เมื่อชีวิตเปนเรื่องของการศึกษา 
การจัดการศกึษาหรือถายทอดความรูใหแกเด็ก ก็ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนนิชีวิต  คือ
สอนอยางไรใหเด็กสามารถมีชีวิตอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคมไดดี มีคณุธรรม จริยธรรม และเปนผูมี
ปญญาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สถานศึกษาปฐมวยัมีหนาที่โดยตรงในการจดั
การศึกษาใหแกเด็กปฐมวยั โดยทําหนาที่รวมกับครอบครัวในการถายทอดความรูทั้งในดานวิชาการ
และความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชวีิต   

 
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีเปนสถานศึกษาปฐมวัยขนาดเล็ก ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร   

เปนโรงเรียนอนุบาลเปดใหม และมีแผนงานที่จะเปดสอนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3 ในป พ.ศ. 
2549 และมีความตองการที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยผูบริหารมีเปาหมายในการจัด
การศึกษาใหมรูีปแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทยและสามารถพัฒนาเดก็ใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนไดอยางผูมีปญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ในมาตรา ๖ ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546: 5)  

 
ผูวิจัยในฐานะนักการศึกษาที่ไดศึกษาเรียนรูแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกที่เกีย่วของกับ

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย และไดศึกษาหลักการแนวคิดพุทธศาสนาที่เปนเอกลักษณ
ของชาติตะวนัออกมาพอสมควร ไดมองเหน็จุดเดนของแนวคิด ทฤษฎใีนแงของการศกึษาเชิงลึก
เปนดานๆ ของชาติตะวนัตก และการพัฒนาคนอยางเปนองครวมของพุทธศาสนา  ผูวิจัยจึงมีความ
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สนใจที่จะนําแนวคดิทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยอยูบนพื้นฐานงานวิจัยทัง้ในและ
ตางประเทศ และแนวคิดทางพุทธศาสนาซึ่งเปนแนวคิดตะวนัออกที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนไทยมา
เชื่อมโยงผสมผสานกันเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่  
1-3  ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 
 1.  พัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช  
 
  2.  ศึกษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัยในครั้งนี้ คือ 
 
 1.  ผูบริหาร ครู ไดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เปนการผสมผสานแนวคิดทางพุทธศาสนา 
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของตะวนัตก ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบท
ของสังคมไทยในปจจุบนั  ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กได 
 

2.  เด็กปฐมวัยที่เขารับการศึกษาในหลักสตูรรูปแบบนี้ จะไดรับการฝกฝนและพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปญญาอยางเปนองครวม ใหมีความสามารถในการดําเนินชวีิตและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดดี  และมีปญญาในการรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของสังคมในยุคของเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสาร 
 
 



    
 

7 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนี้เปนการนาํความรูจากการศึกษาทฤษฎี งานวิจยั
ทางดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ประกอบดวย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura  มา
ผสมผสานกับแนวคดิในการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา  ประกอบดวย การเตรยีมความ
พรอมทางดานความคิดความเชื่อที่ถูกตองหรือสัมมาทิฎฐิ คือ ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสกิาร และ 
การพัฒนามนษุยตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา มาใชเปนแนวคิดในการจดักิจกรรมการ
เรียนรูใหแกเดก็ปฐมวยั   

 
2.  การศึกษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคดิทางพทุธศาสนาและ

ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในงานวิจยันี้  ผูวจิัยศึกษาทั้งผลที่เกิดขึ้นระหวางและ
หลังจากการจดักิจกรรมการเรียนรูใหแกเดก็ในระดับชั้นอนุบาลศึกษา โดยศึกษาจากประเด็น
ดังตอไปนี ้

 
     2.1  คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยดานพัฒนาการรางกาย อารมณ-จิตใจ 

สังคมและสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี จํานวน 
12 ขอ  และการคิดโยนิโสมนสิการที่เกิดขึน้ในตวัเดก็ ซ่ึงครูและผูวิจยั ไดพิจารณาจากผลที่ไดจาก
การประเมินในแบบประเมนิหนวยการเรยีนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสิการในแต
ละหนวยการเรียนรู  แบบประเมินผลการทํางานและผลงานของเด็ก  และแบบบันทกึกิจวัตร
ประจําวนั/พฤติกรรมการเรียนการสอน 

 
     2.2  ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู ผูปกครองที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยผูวิจยัศึกษาจากการ
สัมภาษณหลังจากนําหลักสูตรไปใช 
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3.  ประชากรในการวจิัยคร้ังนี้  แบงเปน 2  ระยะ  คือ 
 
      3.1  ระยะพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 
 

3.1.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน 
ฝนดี จํานวน 4 คน    
 

3.1.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศกึษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี จาํนวน 26 คน 

 
      3.2  ระยะศึกษาผลของการใชหลักสูตร 
 

3.2.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน 
ฝนดี จํานวน 4 คน    
 

3.2.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศกึษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและผูปกครองของเด็ก จํานวน 26 คน 
  

นิยามศัพท 
 

 การพัฒนาหลกัสูตร หมายถงึ การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของโรงเรียน ผูเรียนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมกีารวางแผนในการกําหนด 

โครงสรางหลักสูตร มวลประสบการณ  หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู รวมกนัระหวาง
โรงเรียนและผูวิจัย 
 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจดัประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย   
โดยมุงพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม มีการจดัสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเดก็ ประเมิน
พัฒนาการเดก็ดวยวิธีที่หลากหลาย  รวมทั้งมีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรยีนและ
ครอบครัวของเด็ก 
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       เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุระหวาง 2.3-5.8 ป และกําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
 

แนวคิดทางพทุธศาสนา  หมายถึง การนํากระบวนการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา
มาใชในการจดัประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวยั ประกอบดวย  2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียม
ความพรอมดานความคิด ความเชื่อที่ถูกตองหรือสัมมาทิฎฐิ  คือ ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ  และ
ขั้นการพัฒนามนุษยตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

 
ปรโตโฆสะ  หมายถึง   ปจจัยทางสังคมหรือสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสรมิ เกื้อหนนุการคิด

โยนิโสมนสิการใหเกดิขึ้นในเด็กปฐมวยั  ประกอบดวย การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลง
เรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก  และการมสีวนรวมระหวางบานและโรงเรียน   

 
โยนิโสมนสกิาร หมายถึง การฝกใหเดก็ปฐมวัยคิดอยางถูกวิธี คิดมีระเบยีบ คิดอยางมี

เหตุผล คิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตอง  ประกอบดวยการคดิ 
10 วิธีคือ  คิดแบบสืบสาวเหตุปจจยั คิดแบบแยกแยะองคประกอบ คิดแบบรูเทาทันธรรมดา   คิด
แบบแกปญหา  คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท 
คุณคาเทียม  คดิแบบเราคุณธรรม  คิดแบบเปนอยูปจจุบัน และคิดแบบจาํแนกแจกแจง  ในการวิจัยนี้
ไดสรุปยอวิธีคิดโยนิโสมนสิการเหลือ 6 วิธี ตามคําแนะนําของทานพระธรรมปฎก ซ่ึงวิธีคิดทั้ง 6 
วิธีนี้ครอบคลุมการคิดทั้ง 10 วิธี  นั่นคือ 

 
1.  คิดแบบแกปญหา  คือ การคิดที่มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน เร่ิมตนดวยการรู  

และเขาใจปญหา   การหาสาเหตุของปญหา   การหาวิธีปฏิบัติที่จะแกปญหา  เลือกทางแกปญหาที่
เหมาะสมและลงมือปฏิบัติ  เปนการคิดที่ครอบคลุมวิธีคิดอื่นๆ ทั้งหมด เชน คิดแบบสืบสาวเหตุ
ปจจัย  คิดแบบรูเทาทันธรรมดา คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 
 

2.  คิดแบบคณุโทษและทางออก   คือ การคิดพิจารณาหรอืมองสิ่งตางๆ ไมวาจะ 
เปนวัตถุ ส่ิงของ บุคคล  ธรรมชาติ ทั้งดานที่เปนคุณและโทษ และทางแกไขขอบกพรองตางๆ  ที่
เกิดขึ้น 
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3.  คิดแบบรูคณุคาแท คุณคาเทียม  คือ การคิดพิจารณาเกีย่วกับการใชสอยหรือ 
บริโภคสิ่งตางๆ  ในแงที่เปนคุณคาหรือประโยชนที่ตอบสนองความตองการของการดํารงชีวิตอยาง
แทจริง ไมใชคุณคาหรือประโยชนในแงทีต่อบสนองตัณหา  เบียดเบียนผูอ่ืนหรือตกเปนเปนทาส
ของวัตถุ 

 
4.  คิดแบบรูเทาทันธรรมดา  คือ  การคิดพิจารณาเหตุการณหรือส่ิงตางๆ ไปตาม 

เหตุปจจยั  รูเทาทันอารมณตนเอง  ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึน้ตามความจริง และปฏิบัติหรือแกไขตอส่ิง
ที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจยันั้นๆ  
 

5.  คิดแบบเราคุณธรรม  คือ  การคิดไปในทางที่ดีงาม และเกิดประโยชนตอ 
ตนเองและผูอ่ืนในเหตุการณหรือส่ิงตางๆ ที่ตนประสบหรือรับรู  ซ่ึงนําไปสูการกระทาํที่ดีงามและ
แกไขนิสัย ความเคยชินที่ไมดีที่สะสมไว  
 

6.  คิดแบบจําแนกแจกแจง  คือ การคิดในลักษณะของการแยกแยะ จําแนก เพื่อให 
มองเห็นความจริงในแตละแง แตละดาน ครบทุกแงทุกดาน   โดยใชวิธีการจําแนกดวยการสืบสาว
เหตุปจจยั และจําแนกโดยแยกแยะสวนประกอบ 

 
 ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาศลี (พฤติกรรม)  สมาธิ (จิตใจ) 
และปญญาของเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพื่อใหเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดด ี  
 

ศีล (พฤติกรรม)  คือ การฝกอบรมและพัฒนาเด็กในดานรางกาย  และดานสังคมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  โดยมาตรฐานขอ 1-2  ครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย และมาตรฐานขอ  6-8  ครอบคลุมพัฒนาการดานสังคม 

 
สมาธิ (จิตใจ)  คือ การฝกอบรมและพัฒนาเด็กในดานอารมณ-จิตใจ ตามมาตรฐาน

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีในขอ 3-5  
 
 ปญญา  คือ การฝกอบรมและพฒันาเด็กในดานสติปญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีในขอ 9-12 
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ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก หมายถึง การนําทฤษฎีและองคความรูที่ไดจาก
การศึกษางานวิจัยทัง้ในและตางประเทศ  ซ่ึงประกอบดวย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ 
Bandura มาใชเปนแนวคิดในการจัดหลักสตูรใหแกเดก็ปฐมวัย 

 
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู  และผูปกครอง คอื  ความรูสึกและแนวความคดิ

ตางๆ ของผูบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ 
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

การวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูวจิัยไดตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี ้

 

การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     1.  ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 
     2.  รูปแบบการพัฒนาหลกัสูตร 
     3.  พื้นฐานการจัดหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
     4.  หลักการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     5.  สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
  

ทฤษฎีและงานวิจยัดานพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ปฐมวยั 
     1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  
     2.  ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky 

      3.  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura 
 

แนวคดิทางพทุธศาสนากับการศึกษา 
     1.  คุณลักษณะของพุทธศาสนากับการศกึษา 

      2.  การพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา 
  - การเตรียมความพรอมทางดานความคิดความเชื่อที่ถูกตอง หรือสัมมาทิฎฐิ 
  - การพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)   
  

งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

     1.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget             
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura  
ไปใชในการจดัการศึกษาหรอืจัดทําหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
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                 2.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนําแนวคดิพุทธศาสนาไปใชไปใชในการจัดการศึกษาหรือ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

1.  ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 
  

นักการศึกษาหลายทานตางก็ใหความหมายของคําวา “การพัฒนาหลักสูตร” ทั้งในแงของ
การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรในแงของกระบวนการวางแผนการทํางาน  
 

บรรพต  สุวรรณประเสริฐ (2544: 15) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา เปนการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปน
พื้นฐานอยูเลย รวมถึงการผลิตเอกสารตางๆ สําหรับผูเรียนดวย ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศักดิ์ ฮมแสน  
(2535: 25)  ที่กลาววา การพฒันาหลักสูตรมีความหมายอยูสองลักษณะ คือ การทําหลักสูตรใหดี
ยิ่งขึ้น และการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการสราง การ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนประสบการณการเรียนรูทั้งหลาย ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรนั้นมส่ิีงผลักดันที่สําคัญ คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนแรงผลักดนัใหมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับสถานการณที่เปลีย่นแปลง  
 

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรขางตนนั้น จะเห็นวาเนนไปที่การสรางและ
ปรับปรุงหลักสูตร  สําหรับความหมายของการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva (2005: 22-23) นั้นให
คําอธิบายไววาเปนลักษณะของกระบวนการวางแผนในการจัดประสบการณการเรยีนรูใหแกผูเรยีน
ภายใตทิศทางของโรงเรียน ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการกําหนดทศิทางในการจดัประสบการณ
ตางๆ   Oliva กลาววาการพฒันาหลักสูตรนั้นมีความหมายครอบคลุมตั้งแตการวางแผนซึ่งเปนขั้น
ของการคิดและการออกแบบ  การนําหลักสูตรไปใชซ่ึงเปนขั้นของการนําแผนที่ออกแบบไวไปสู
การปฏิบัติจริง และการประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงเปนขั้นของการตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
นั้น ประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม 
 

ในงานวิจยัคร้ังนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร คือ การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ผูเรียนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปน
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เหมือนทิศทางใหโรงเรียนและผูวิจัยสามารถวางแผนการทํางานรวมกนัในการกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตร  เนื้อหา ประสบการณการเรยีนรู  วิธีการวดัและประเมินผล  รวมถึงการนําหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นไปใหโรงเรียนไดใชจริงและประเมินผลหลักสูตรจากคุณลักษณะที่เกดิขึ้นกับผูเรียน  และ
ความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน ครู  ผูปกครอง  
 
2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสตูร 
 

ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมรูีปแบบใหนักการศึกษา นกัพัฒนาหลักสูตรนํามาเปนแนวคิด
อยูหลายรูปแบบดวยกัน เชน รูปแบบของ Tyler  รูปแบบของ  Saylor, Alexander และ Lewis  
รูปแบบของ Oliva ซ่ึงเปนรูปแบบที่มีลักษณะ Deductive เปนกระบวนการที่เร่ิมจากหลักทั่วไป เชน
การศึกษาความตองการของสังคม ไปสูเร่ืองเฉพาะ เชน การระบุวัตถุประสงคการสอน ในทางตรง
ขามยังมีรูปแบบของ Taba ที่มีลักษณะเปน Inductive เปนกระบวนการทีเ่ร่ิมจากการพฒันาเนื้อหา
หลักสูตรที่มีอยูจริงและนําไปสูหลักทั่วไป  (Oliva, 2005: 127) ผูวิจยัไดนํารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรทั้ง 4 รูปแบบนี้มาเปนพื้นฐานแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรในครั้งนี้  เนื้อหาของรูปแบบ
การพัฒนาหลกัสูตรทั้ง 4 รูปแบบ มีดังนี ้

   
1.  The Tyler Model    Tyler (1949) เปนผูคิดคนรูปแบบขึ้น โดยรูปแบบของ Tyler นั้น

นับเปนผูนําความคิดในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนหลกัสูตร  ในปจจบุันรูปแบบของ Tyler ถูก
มองวาเปนรูปแบบที่งาย แตในชวงเวลานัน้ยังไมมีผูใดที่สามารถเสนอแนวคดิในการพัฒนา
หลักสูตรไดเชน Tyler (Henson, 2001: 148) 
  

      Tyler (1949) ไดตั้งคําถามไว 4 ขอใหญๆ  โดยคําถามเหลานั้นนัน้เกี่ยวของกับการ
กําหนดจุดมุงหมาย การเลือกประสบการณการเรียนรู การจัดการประสบการณและการประเมินผล 

 
       1)  จุดมุงหมายทางการศกึษาใดที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 
  
       2)  ประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดหาไวใหเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตัง้ไว 
       3)  โรงเรียนควรจดัประสบการณทางการศึกษาเหลานี้อยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
       4)  จะรูไดอยางไรวาจุดมุงหมายทางการศึกษาเหลานีสํ้าเร็จตามที่กําหนดไว 
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      Tyler  กลาววา ในการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา นักพฒันาหลักสูตร 
ควรนําแหลงความรูจาก 3 แหลงดวยกันมาเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ นั่นคือ การศกึษาจากผูเรียน  
นักพัฒนาหลกัสูตรตองรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ตรงกับความตองการและความสนใจของ
ผูเรียนทั้งในดานการศึกษา สังคม อาชีพ รางกาย จิตใจ  การศึกษาจากสังคม  นักพัฒนาหลักสูตร
ตองรูจักแบงชวีิตใหเปนดานตางๆ  ไดแก  สุขภาพ ครอบครัว ภาระหนาที่ ศาสนา บทบาทของ
พลเมือง และตองมีความเปนนักสังคมวิทยา เพื่อที่จะไดวิเคราะหสภาพสังคมอยางมีสติปญญา  และ
แหลงความรูสุดทาย คือ ขอเสนอแนะจากนักวิชาการ ความรูจากนักวชิาการในยุคนัน้ๆ จะสงผลตอ
การกําหนดจดุมุงหมายทางการศึกษา  Henson (2001: 148) กลาววา Tyler ไดรับอิทธิพลจาก Dewey 
ที่ใหแนวคดิเรือ่งการเรยีนรูโดยการกระทํา รวมทั้งไดรับอทิธิพลจาก Bruner ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสรางของความรู  ซ่ึง Tyler เห็นดวยกบัความคิดของบุคคลทั้งสองวา ถาจะเชีย่วชาญในวิชา
ใดๆ นั้น ส่ิงหนึ่งที่จะตองเขาใจคือโครงสรางของวิชานัน้ๆ 
 
       หลังจากทีไ่ดระบุจดุมุงหมายทัว่ไปแลว จึงกลั่นกรองจุดมุงหมายเหลานั้นโดยใชหลัก
ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู  ในการกลั่นกรองโดยหลักปรัชญาการศึกษา  Tyler ได
กลาววา ควรตะหนกัถึงความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล ใหโอกาสเขารวมในกิจกรรม
ของสังคม และเชื่อวาการพฒันาหลักสูตรควรเริ่มจากการคิด และการคิดก็มาจากหลกัปรัชญา 
ดังนั้นโรงเรียนจําเปนตองแสดงปรัชญาของโรงเรียน รูปแบบของ Tyler สะทอนใหเห็นความจริง
ที่วา การเขาใจคนอื่นไดนัน้ จําเปนตองเขาใจตนเองเสียกอน  ในการกลั่นกรองโดยหลักจิตวิทยา  
Tyler เชื่อวาการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะตองเขาใจหลักพฒันาการและธรรมชาติของ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และความรูทางจิตวิทยาการเรียนรู จะทาํใหทราบความแตกตางของ
มนุษยได และทําใหเกิดความคิดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค เมื่อผานกระบวนการกลั่นกรองแลว 
ก็สามารถกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาที่แทจริง ที่จะนําไปใชในการเลือกประสบการณการ
เรียนรูตอไป   
 
       ในการเลือกประสบการณการเรียนรู  Tyler ไดกําหนดหลักทัว่ไปในการเลือก
ประสบการณการเรียนรูไวดงันี้ 
 
       1)  ผูเรียนจะตองมีโอกาสฝกหัดพฤติกรรมและเรียนรูตามที่กําหนดไวในจดุมุงหมาย 
 
       2)  ผูเรียนมีความพึงพอใจในการฝกหัดในประสบการณการเรียนรูทีก่ําหนดใน
จุดมุงหมาย 
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       3)  ประสบการณการเรยีนรูนั้นอยูในขอบขายที่ผูเรียนสามารถเขาไปเกี่ยวของได 
 
       4)  ประสบการณการเรยีนรูหลายๆ ดานสามารถนําไปใชเพื่อจดุมุงหมายทางการศึกษา
หนึ่งเดยีว 
 
       5)  ประสบการณการเรยีนรูเพยีงหนึง่เดียวสามารถนําไปสูจุดมุงหมายทางการศึกษาได
หลายขอ 

 
      กระบวนการตอไปของการพัฒนาหลักสูตร คือ การจัดประสบการณการเรียนรู ตอง

คํานึงถึงความตอเนื่อง (Continuity) ซ่ึงเปนความสัมพันธในแนวตั้งของหลักสูตรจากระดับหนึ่ง
ไปสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป  การจัดลําดบั (Sequence) ซ่ึงเปนความสมัพันธในแนวตั้งของ
หลักสูตรจากสิ่งที่เกิดขึ้นกอนไปสูส่ิงที่เกดิขึ้นภายหลัง หรือจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงที่ยาก และการ 
บูรณาการ (Integration) เปนความสัมพันธในแนวนอนของหลักสูตร จากหัวขอหนึ่งในรายวิชาไป
ยังอีกหวัขอหนึ่งของรายวิชา หรืออาจจะเปนคนละรายวิชาที่มีความเกี่ยวของกัน   

 
      ขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาหลักสูตรคือ การประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการจัด

ประสบการณการเรียนรูไดบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไวหรือไม  รูปแบบของ 
Tyler สรุปใหเห็นดังภาพที ่1  
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การศึกษาจากสังคม 

 

ขอเสนอแนะจากนักวิชาการ การศึกษาผูเรียน 

 
 
 

กล่ันกรองทางปรัชญาการศึกษา 

 
    
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  Tyler’s Curriculum Rationa
ที่มา: Tyler (1949)   
 

2.  The Taba Model   รูปแบ
Tyler ผูปนอาจารยของ Taba  ที่มหาว
(Grassroots Approach) มีแนวคิดแบบ
กระบวนการนั้นเริ่มจากหองเรียน คร
(Marsh and Willis, 1995: 87-88; Oliv

 
 

จุดมุงหมายทั่วไป
กล่ันกรองทางจิตวิทยาการเรยีนรู 
1. จุดมุงหมายทางการศึกษาที่แทจริง 
 

ู 
2. การเลือกประสบการณการเรียนร
ู 
3. การจัดประสบการณการเรียนร
4. การประเมนิผลประสบการณการเรียนรู 
 
le  

บในการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  ไดแนวคิดพืน้ฐานมาจาก 
ิทยาลัยชิคาโก รูปแบบของ Taba เปนวิธีแบบรากหญา 
อุปนยั (Inductive)  ซ่ึงตางกับรูปแบบอื่น ๆ เพราะวา
ู ในขณะที่รูปแบบอื่น เร่ิมจากหนวยของชุมชนและรัฐ  
a, 2005: 134) 
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       Taba (1962: 456-459)  ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 
       1.  วิเคราะหความตองการ (Diagnosis of needs) ใชวธีิสํารวจสภาพปญหา ความ
ตองการและความจําเปนของผูเรียนและของสังคม 
 
       2.  กําหนดจุดมุงหมาย (Formulation of objectives) ดวยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ความตองการ 
 
       3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of content) เมื่อกาํหนดจุดมุงหมายแลวก็ตองเลือก
เนื้อหาสาระ โดยสอดคลองกับจุดมุงหมายและตองคํานงึถึงพัฒนาการของผูเรียนดวย 
 
       4.  การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ (Organization of content) เนื้อหาสาระที่รวบรวมตอง
คํานึงถึงความยากงายและความตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 
       5.  การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of learning experiences) การ
คัดเลือกประสบการณการเรยีนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชา 
 
       6.  การจัดรวบรวมประสบการณการเรียนรู (Organization of learning experiences) การ
จัดประสบการณการเรียนรูควรคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหาสาระ 
 
       7.  กําหนดวิธีวัดและประเมินผล (Determination of what to evaluate and the ways and 
means of doing it) มีการประเมินเพื่อตรวจสอบวาประสบการณการเรียนรูที่จัดใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม และกําหนดวิธีการประเมินรวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการประเมนิดวย 
 

      รูปแบบของ Taba อาจจะไมเปนทีน่าสนใจกับนักพัฒนาหลักสูตรทีอ่าจจะชอบลักษณะ
ของหลักสูตรที่สากล เขาใจงายกอนทีจ่ะนาํไปสูวิธีการทีเ่ฉพาะเจาะจง  แตนักวางแผนบางคนอาจ
ตองการที่จะใชรูปแบบที่ประกอบไปดวยขั้นตอน ทั้งการวินิจฉัยความตองการของสังคม 
วัฒนธรรม และความตองการที่ไดมาจากเนื้อหาวิชาการ ปรัชญา และทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบของ 
Taba นับวามลัีกษณะเฉพาะที่เปนจุดเดนหลายอยาง เชน การทําใหผูสอนตองพัฒนาตนเองเพื่อ
เตรียมตัวในการนําหลักสูตรไปใช  แตละหนวยมีการเชื่อมตอกันระหวางหลักสูตรและการสอน 
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แมวาหลักสูตรมักถูกตีความวาหมายถึงเอกสารซึ่งแยกออกจากการสอน แตรูปแบบของ Taba เปน
การนําหลักสตูรและการสอนมาเชื่อมตอกนั (รุจิร  ภูสาระ, 2545: 64; Oliva, 2005: 135) 
 

3.  The Saylor, Alexander, and Lewis Model     รูปแบบนี้ช้ีใหเห็นวานักวางแผน
หลักสูตรตองเริ่มจากการเฉพาะเจาะจงไปที่เปาหมายหลักทางการศึกษาและวัตถุประสงคเฉพาะ 
โดยแบงเปาหมายเปน 4 ขอบเขต ภายใตการจัดวางประสบการณเรียนรู  นั่นคือ พัฒนาการของ
บุคคล ความสามารถทางสังคม ทักษะการเรียนรูที่ตอเนื่องและความสามารถเฉพาะดาน เมื่อ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคแลวจึงเขาสูกระบวนการออกแบบหลักสตูร  ซ่ึงเปนการวางแผนใน
การเลือกเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงค 
จากนั้นผูสอนจึงวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกวิธีการที่สอดคลองกับผูเรียน ขั้นตอน
สุดทายคือ การประเมินผล นักวางแผนหลักสูตรและครูตองเขารวมในการประเมนิผล โดยเลือก
เทคนิคการประเมินผลที่มีความหลากหลาย ขอมูลจากการประเมินผลจะเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจวางแผนหลักสูตรตอไป หรือควรยกเลิกหลักสูตรนั้น  (Oliva, 2005: 135-137) รูปแบบของ 
Saylor, Alexander, and Lewis แสดงใหเหน็ดังภาพที่ 2 
 

 
 เปาหมายและวัตถุประสงค

 
                                                                                                                                    
                          

การนําหลักสูตรไปใช 
(การสอน) 

     ครูเปนผูวางแผนรูปแบบการ
สอน รวมทั้งหาแหลงความรู  
ส่ือตางๆ และการจัดระบบ โดย
ตองใหมีความยืดหยุนและอสิระ
ตอผูสอนและผูเรียน 

การประเมินผลหลักสูตร 
       การประเมินผลเปนสิ่งที่
กําหนดเพื่อดูความกาวหนา
ของผูเรียน ตัวหลักสูตร 
คุณภาพการเรยีนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

กา
ออ
เปน
วาง

ภา
ที่ม
 
 
 

                          การออกแบบ
หลักสูตร 

รตัดสินใจในการ
กแบบหลักสูตร
หนาที่ของผู
แผนหลักสูตร 

 

พที่ 2  รูปแบบการวางแผนหลักสูตรของ Saylor, Alexander, and Lewis  
า: Saylor, Alexander, and Lewis (1981: 30 cited in Oliva, 2005: 136) 
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4.  The Oliva Model  Oliva ไดทํารูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรครั้งแรกในป 1976 หลังจาก
นั้นในป 1992 เขาไดพัฒนารปูแบบเพิ่มเติม โดยแบงเปน 12 องคประกอบ ดังนี ้
  
       องคประกอบ 1  การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา หลักปรัชญา หลักจิตวิทยา 
จุดมุงหมายเหลานี้เชื่อวา ไดมาจากความตองการของสังคม ความตองการของแตละบุคคลในสังคม  
องคประกอบนี้มีแนวคิดคลายกับรูปแบบของ Tyler  ที่ใชหลักปรัชญาและหลักจติวทิยาในการ
กล่ันกรองวัตถุประสงค 
 
      องคประกอบ 2  การวิเคราะหความตองการของชุมชนที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน  ความ
ตองการของผูเรียนในชุมชนและเนื้อหาวิชาที่สําคัญที่จะนํามาสอนในโรงเรียน  แหลงของหลักสูตร
ไดมาจากการมองทั้ง 2 องคประกอบ  ในองคประกอบ 1 เนนไปที่ความตองการของผูเรียนและ
สังคมทั่วไป  สวนองคประกอบ 2 เนนเฉพาะเจาะจงไปที่ผูเรียนและชมุชนนั้น เพราะวาความ
ตองการของผูเรียนในชุมชนที่เฉพาะเจาะจงลงไปนั้นมีความตางกับความตองการของผูเรียนใน
สังคมทั่วๆ ไป 
 
      องคประกอบ 3 และ 4   การกําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรที่อยูบน
พื้นฐานของจดุมุงหมาย ความเชื่อ ความตองการที่เฉพาะเจาะจงในองคประกอบ 1 และ 2  
 
       องคประกอบ 5  การจัดการและการนาํหลักสูตรไปใช เปนการพัฒนาและกาํหนด
โครงสรางหลักสูตรอยางเปนระบบ 
 
        องคประกอบ 6 และ 7  เปนการเพิ่มระดับในการเจาะจงในเปาหมายและวัตถุประสงค
การสอน ในองคประกอบนีท้ําใหสามารถแยกความแตกตางระหวางเปาหมายและวัตถุประสงคได 
 
        องคประกอบ 8  การเลือกเทคนิคการสอนเพื่อใชในการสอน  ควรมีการเลือกเทคนิค
การประเมินผลไปพรอมๆ กันดวย 
 
        องคประกอบ 9  เปนระยะที่ทํารวมกับองคประกอบ 10  โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะ 
9A  และ 9B  เปนระยะที่นกัพัฒนาหลักสูตรตองคิดหาวิธีที่จะประเมินความสําเร็จของผูเรียน  
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       องคประกอบ 10  ระยะนําเทคนิคการสอนไปใช หลังจากที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรยีนรู
แลว นักพัฒนาหลักสูตรจะตองยอนกลับมาดูปญหาของการเลือกเทคนิคการประเมนิความสําเร็จ
ของผูเรียนและประสิทธิภาพของผูสอนที่กําหนดไวในองคประกอบ 9  ซ่ึงในองคประกอบ 9B จะ
เปนระยะติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช  และเมื่อติดตามผลแลว นักพฒันาหลักสูตรจึงคัดเลือก
แนวทางที่จะประเมินความสามารถของผูเรียนที่มีความเหมาะสมที่สุด 
 
       องคประกอบ 11  เปนการประเมินผลการสอน 
 
       องคประกอบ 12  เปนระยะของการประเมินผลหลักสูตรทั้งโปรแกรม ไมใชการ
ประเมินแคผูสอนหรือผูเรียน 
 

      รูปแบบของ Oliva สามารถสรุปเปนขั้นตอนการดําเนินงานไดดังนี้   
 

องคประกอบ ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
องคประกอบ 1-4 ระยะวางแผน 
องคประกอบ 5 ระยะวางแผนและปฏิบัติการ 
องคประกอบ 6-9 ระยะวางแผน 
องคประกอบ 10-12 ระยะปฏิบัตกิาร 

 
      รูปแบบของ Oliva มีลักษณะเหมือนกบัรูปแบบอื่นๆ ที่รวมในเรื่องของการพัฒนา

หลักสูตร (องคประกอบ 1-5 และ 12) และการออกแบบการสอน (องคประกอบ 5-11) ลักษณะ
สําคัญของรูปแบบนี้คือ การแสดงผลยอนกลับจากการประเมินผลหลักสูตรสูเปาหมายของหลักสูตร 
และจากการประเมินการสอนสูเปาหมายของการสอน ซ่ึงการใหผลยอนกลับเหลานีม้ีความจําเปน
สําหรับกระบวนการแกไขปรับปรุงในแตละขั้นตอน  รูปแบบของ Oliva  สามารถนําไปใชได
หลากหลายวิธี เชน รูปแบบนั้นเสนอกระบวนการของการพัฒนาหลักสตูรโรงเรียนไดสมบูรณ 
ครูผูสอนของแตละสาขาสามารถนํารูปแบบนี้ไปใชในการวางแผน ออกแบบหลักสูตรตลอดจนการ
สอน หรืออาจพัฒนาหลักสูตรทั้งโรงเรียน จุดเดนของรูปแบบ Oliva  คือการรวบรวมพื้นฐานของ
หลักสูตร รูปแบบเนนปรัชญาการศึกษา และใหความสําคญักับความตองการของผูเรียนและชุมชน
ซ่ึงมีความสําคัญมาก (Henson, 2001: 149-152; รุจิร  ภูสาระ, 2545: 66-70; Oliva, 2005: 138-141) 
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       รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรทั้ง 4 รูปแบบนี้มีการอธิบายในลักษณะที่แตกตางกัน ทั้ง
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย  แตมีส่ิงสําคัญที่พิจารณาตรงกันในแตละรูปแบบคือ การพิจารณาถึง
ผูเรียน ผูสอน ชุมชน ปรัชญาการศึกษา หลักจิตวิทยา การกําหนดจุดมุงหมาย ประสบการณและ
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช  และการประเมินผล  ผูวิจัยจึงขอนําแนวคดิของทัง้  
4 รูปแบบมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 

      1.  ขั้นการวิเคราะหความตองการและความจําเปนของผูเรียน โรงเรียนและสังคม 
  
      2.  ขั้นกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก โดย

อาศัยหลักการทางปรัชญาการศึกษาและหลักจิตวิทยา 
 
      3.  ขั้นการออกแบบหลักสูตร คือ การกําหนดเนื้อหาสาระและจดัประสบการณการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและสังคม 
 
      4.  ขั้นนําหลักสูตรไปใช  
 
      5.  ขั้นการประเมินหลักสูตร 

 
3.  พื้นฐานการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

ในการจดัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มพีื้นฐานในการจัดการศึกษาที่ควรคํานึงถึง คือ 
 
 3.1  พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 

            
        ปรัชญาการศึกษาเปนความเชื่อเกีย่วกบัเรื่องวิธีการพัฒนาเดก็และการเรียน ซ่ึงปรัชญา

การศึกษาของครูแตละคนขึน้อยูกับปรัชญาชีวิตของครูคนนั้นดวย เชน ครูที่มองโลกในแงดีก็จะ
สอนแตในสิ่งที่ดี เปนตน ซ่ึงปรัชญาการศึกษานีจ้ะเปนแนวและตัวช้ีการเรียนการสอนของครู           
( Morrison, 2003: 13) นอกจากนี้ยังเปนฐานแนวคิดของการบริหารระบบการศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาและครูแตละคน จะมีปรัชญาการศึกษาของตนโดยไมรูตวั ขอสังเกตวาสถานศึกษาหรือครู
ผูนั้นเชื่อปรัชญาใด ใหสังเกตวิธีการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนไปตามหลักความเชื่อของ
ปรัชญานั้น ๆ เพราะปรัชญาคือความเชื่อและความคิดทีน่ําไปสูการกระทําที่ทําใหเชือ่มั่นวาการ
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กระทําที่ทําอยูนั้นดีที่สุด (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2547ก)  ดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงเปนตัวกําหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษา กระบวนการทางการศึกษา หลักสูตร ผูเรียน ระบบคุณคาและจริยธรรม
ในทุกสังคม ซ่ึงไดมาจากวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ รวมถึงเอกลักษณประจําชาติ ผสมผสานกับ
ความคิดจากภายนอก   
 
 3.2  พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู 
 

        พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนษุย เร่ิมตั้งแตปฏิสนธิ
ตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในในเชิงคุณภาพและปริมาณ การศึกษา
พัฒนาการของมนุษยตองศกึษาใหเปนไปอยางองครวม คือศึกษาทั้งพฒันาการดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา  เนื่องจากพัฒนาการแตละดานมีความสัมพันธตอเนื่องกัน พัฒนาการและการ
เรียนรูแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะที่อธิบายไว อาทิ ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาที่อธิบายวาเดก็เกดิ
มาพรอมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพัฒนาขึ้นตามอาย ุประสบการณ คานิยมทางสงัคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น
ในการจดัหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวยั ควรพิจารณาถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการ
เรียนรู   เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีเหลานี้จะเปนเหมือนแนวทางที่ชวยใหผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับ
เด็กไดเขาใจวาเด็กในแตละชวงวยัมีพัฒนาการอยางไร เรียนรูส่ิงตางๆ ไดอยางไร ทําใหเราสามารถ
เล้ียงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกบัพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  

 
3.3  พื้นฐานความตองการของสังคมและวฒันธรรมไทย 

 
         บริบททางสังคมและวฒันธรรมที่เด็กอาศัยอยูหรือแวดลอมตวัเดก็ ทําใหเด็กแตละคน
แตกตางกันไป ในการจดัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เราจะตองเขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและ
สังคมที่แวดลอมตัวเดก็มีอิทธิพลตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กแตละคน ผูจัดทาํหลักสูตร
หรือผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก เพือ่ชวยใหเด็กไดพัฒนา เกิดการ
เรียนรูและอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่น มีความสุข (เยาวพา  
เดชะคุปต, 2540: 96-98; สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา, 2547: 3-5) 
 

ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงพื้นฐาน 3 
ประการนี้ และทําความเขาใจในแตละประเด็นเพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น เปนหลักสูตรที่มี
ทิศทางในการจัดการศึกษาทีชั่ดเจน  สามารถจัดประสบการณการเรยีนรุใหกับเด็กไดเหมาะสมกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก รวมทั้งสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
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4.  หลักการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 

สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา (2547: 3-5)  ไดกลาวถึงหลักการจัดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยไวดังนี ้
 
 1.  การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพจิารณาจากวยัและประสบการณ
ของเด็ก โดยหลักสูตรควรมุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่
เด็กมีอยูและประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับตองมีความหมายกับตัวเดก็  
 
 2.  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก โดยสภาพแวดลอมนั้นจะตองสนอง
ความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน สะอาด ปลอดภัย มีส่ือและวัสดุอุปกรณ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับวยั ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู
รวมทั้งพัฒนาการอยูรวมกับคนอื่นในสังคม  
 
 3.  การจัดกจิกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ในการจดัประสบการณการ
เรียนรูใหแกเดก็ ควรยดึหลักการบูรณาการที่วา หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม 
หนึ่งกจิกรรมสามารถเรียนรูไดหลายทกัษะและหลายประสบการณสําคัญ  โดยผูสอนมีบทบาทใน
การสนับสนุน ช้ีแนะ เรียนรูรวมกับเดก็ สามารถวางแผนการจัดประสบการณในแตละวนัใหเด็ก
เรียนรูผานการเลนที่หลากหลาย  และผูเรียนมีบทบาทในการลงมือกระทํา เรียนรู คนพบดวยตนเอง  
 
 4.  การประเมนิพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมกั
ใชวิธีการสังเกตเปนสวนใหญ  โดยผูสอนจะตองประเมนิการสอนของตนเองและประเมิน
พัฒนาการเดก็ไปพรอมๆ กันเพื่อพิจารณาวาบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายทีว่างไวหรือไม ผล
ที่ไดจากการสังเกต การการรวบรวมผลงาน ขอมูลจากครอบครัวเด็ก รวมท้ังการที่เด็กประเมิน
ตนเองหรือผลงาน ทําใหบอกไดวาเดก็เรียนรูและมีความกาวหนาเพยีงใด ขอมูลจากการประเมิน
พัฒนาการเดก็จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเราทราบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 
 5.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับครอบครัวของเด็ก   เนื่องจากเด็กแตละคนแตกตาง
กัน ดังนัน้พอแม ผูปกครอง และโรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจในพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก โดยตองยอมรับและมีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาเดก็ใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร 
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ดังนั้นลักษณะของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีด่ี  ควรจะมุงพัฒนาเดก็อยางเปนองครวม มี
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก โดยจัดประสบการณการเรียนรูอยางบูรณาการกัน 
และมีการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายวธีิ  รวมทั้งตองมีการความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน
และครอบครัวของเด็ก 
 
5.  สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 

นโยบายการศกึษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางจริงจังเมือ่ป พ.ศ. 2536 ซ่ึงแตเดิมเรียกวา
การศึกษากอนประถมศึกษา และเพื่อใหการศึกษาระดับนี้เปนไปในทศิทางเดียวกนั  กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงมอบหมายใหกรมวิชาการจดัทําหลักสูตรกอนประถมศกึษา พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 และประกาศใชตั้งแตปการศกึษา 2541 เปนตนมา  ตอมาในป พ.ศ. 2544 ไดมีการพฒันาหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  และไดเปลีย่นชื่อหลักสูตรกอน
ประถมศึกษาเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  หลักสูตรไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องจาก
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของ จนไดหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการ
อบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายคือใหเดก็มีพฒันาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั ความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคล จึงไดกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ดงันี้ 
 
 1.  รางกายเจรญิเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยที่ด ี
 2.  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน 
สัมพันธกัน 

3.  มีสุขภาพจติดี และมีความสุข 
 4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
 5.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

6.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
 7.  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
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 8.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 9.  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
 11.  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 12.  มีเจตคติทีด่ีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู  
  

ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  ไดกาํหนดสาระการเรียนรูไวเปน
ส่ือกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเดก็ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ผูสอนหรือผูจัดการศึกษา 
อาจนําสาระการเรียนรูมาจัดในลักษณะหนวยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชวธีิการที่
สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการเรียนรูกําหนดเปน 2 สวน คือ 
  
 1.  ประสบการณสําคัญ  เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญาชวยใหเด็กเกิดทกัษะที่สําคัญสําหรับการสรางองคความรู โดย
ใหเดก็ไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ไปพรอมกันดวย ประสบการณสําคัญมีดังนี้ 
 

      1.1  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก การทรงตัวและการ 
ประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ  การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก การรักษาสุขภาพ การ
รักษาความปลอดภัย 
 
       1.2  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจติใจ ไดแก  
ดนตรีสุนทรียภาพ การเลน คุณธรรม จริยธรรม 
 
       1.3  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก การเรียนรูทางสังคม  
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยอยูและความเปน
ไทย 
 
       1.4  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสตปิญญา ไดแก การคิด การใชภาษา 
การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทยีบ จํานวน มิตสัิมพันธ และเวลา 
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2.  สาระที่ควรเรียนรู  เปนเรือ่งราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัดกจิกรรมใหเด็กเกิด
กาเรียนรู  สาระที่เดก็อายุ 3-5 ป ควรเรียนรูประกอบดวย เร่ืองราวที่เกีย่วกับตวัเดก็ บคุคลและ
สถานที่ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงตางๆ รอบตัวเดก็ (กรมวิชาการ, 2546) 
 

      การจัดหลักสูตรศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ไมไดกําหนดรูปแบบที่ตายตัว ขึน้อยูกับ
แตละสถานศกึษา เพยีงแตตองจัดใหครอบคลุมสาระการเรียนรู ที่ประกอบดวยประสบการณสําคัญ
และสาระที่ควรเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร และสอดคลองตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ในปจจุบันสถานศกึษาปฐมวัยมกันําแนวคิด นวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจาก
ตางประเทศมาใชเปนแนวทางในการจดัทาํหลักสูตรของตนเอง เชน หลักสูตรเฟรอเบล (Froebel's 
Kindergarten) หลักสูตรมอนเตสซอรี  หลักสูตรไฮสโคป หลักสูตรบูรณาการภาษาแบบเนน
ประสบการณ (Integrated Whole Language Curriculum) หลักสูตรแบบโครงการ  หลักสูตร
อุบัติการณ (Emergent Curriculum) หลักสตูรวอลดอรฟ หลักสูตรเร็กจโิอ เอมิเลีย (Reggio Emilia 
Approach)  เปนตน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2547ข)  การที่ครูหรือสถานศึกษาใดจะเลือกจัดการเรยีน
การสอนดวยหลักสูตรแบบใด ขึ้นอยูกับความเชื่อในลักษณะการเรียนการสอนและหลักการทางการ
ศึกษาของหลกัสูตรนั้น ๆ แตส่ิงที่สําคัญที่สุดของการจัดประสบการณใหแกเดก็ปฐมวัยคือตองเปน
การจัดการเรยีนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ การเรียนรูของเด็ก  รวมทั้งบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย  เรียนรูประสบการณอันเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนนิชีวิตตอไปในอนาคตของเด็ก
ดวย 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยดานพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ปฐมวัย 
 

1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของ Piaget (1896-1986) 
 
 Piaget ไดกลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญาวาเปนชดุของขั้นพัฒนาการที่แตกตางกันไป 
เปนกระบวนการพัฒนาการสติปญญาตั้งแตทารกจนถึงวยัรุน คือเร่ิมตั้งแตการใชประสาทสัมผัส
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางงายไปสูการคดิเชิงเหตผุลตรรกและนามธรรม Piaget  เชื่อวาเดก็
สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง และพฒันาการทางสติปญญานั้นเกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงใน
ความสามารถของเด็กที่จะใหเหตุผลที่เกีย่วของกับสิ่งตางๆ รอบตัว การศึกษาของ Piaget จึงมุง
เปาหมายไปทีว่าเดก็ไดความรูมาไดอยางไรมากกวาการจะศึกษาวาเด็กเรียนรูอะไร (Meece, 2002: 
122; Papalia, Olds and Feldman, 2002: 29) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  มีแนวคดิ
สําคัญอยูหลายประการ คือ 
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1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางความรู (Changes in Knowledge Structures) 
 
       Piaget เชื่อวาแมแตเดก็ทารกก็สามารถสรางหรือจัดระบบความรูได ซ่ึงเรียกวา สกมีา 
(Schemes)  สกีมานี้เปรียบเสมือนหนวยของความรูที่เดก็พัฒนาขึ้นโดยผานกระบวนการปรับตัว 
(Morrison, 2003:101) ในเดก็เล็กๆ สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวโดยใชกระบวนการทางรางกาย
หรือปฏิกิริยาสะทอน ในขณะที่เด็กโตหรือผูใหญใชความสามารถทางสมอง (Mental operation) 
และใชสัญลักษณตางๆ เชน ภาษา ในการแกปญหา เดก็จะพัฒนาโดยผานขั้นตางๆ ตามที่ Piaget ได
กําหนดไว  พฒันาการทางสติปญญาไมไดเปนเรื่องของการสรางสกีมาใหมเทานั้น แตเปนการ
จัดระบบและแยกความแตกตางของสกีมาที่มีอยูเดิมดวย (Meece, 2002: 122) 
 
 2.  หลักพื้นฐานของพัฒนาการ  
 
       ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget มีหลักพืน้ฐานอยู 2 ประการ คือ การ
จัดระบบ (Organization) และการปรับตัว (Adaptation) Piaget เชื่อวา การจัดระบบเปนการจัดการที่
มีมาตั้งแตเกดิในสิ่งมีชีวิตทกุชนิด เมื่อเด็กมีความพรอม เขาก็จะนําแบบแผนทางรางกายหรือสกีมา
มารวมเขาดวยกันเปนระบบที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น  หลักพื้นฐานที่สอง คือ การปรับตัว  Piaget เชื่อ
วาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดที่เกดิมามคีวามสามารถในการที่จะปรบัโครงสรางทางสติปญญาหรือพฤติกรรม
ใหเหมาะสมกบัความตองการของสิ่งแวดลอม (Meece, 2002: 123) ในการปรับตัวใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมมอียู 2 กระบวนการที่เกี่ยวของกัน คือ การดดูซึมเขาสูโครงสราง (Assimilation) เปน
การรับขอมูลใหมๆ เขามาเพือ่ใหสอดคลองกับสกีมาที่มอียูเดิม  และเมือ่ใดที่เรารับขอมูลใหมมา
และไมตรงกับสกีมาที่มีอยูเดมิ เราก็จะมกีารปรับสกีมาเดิมนั้นใหตรงกบัประสบการณหรือขอมูล
ใหมๆ กระบวนการนี้เรียกวา การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) ในกระบวนการ
นี้บุคคลจะเปลีย่นวิธีการคิด การกระทําและความเชื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง (Meece, 2002: 
123-124; Morrison, 2003:100) และเมื่อใดที่การดูดซึมเขาสูโครงสรางและการปรับโครงสรางทาง
สติปญญามีความสมดุลกันในการสรางสกีมาที่หมาะสมกับสิ่งแวดลอม เมื่อนั้นเราเรยีกสิ่งนีว้า การ
สมดุล (Equilibration) (Bee and Boyd, 2003: 38) 
 
 3.  ขั้นพัฒนาการทางสติปญญา 
 
       จากความรูเร่ืองหลักพื้นฐานของพัฒนาการ   Piaget ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญา
ออกเปน 4 ขั้น คือ 
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       1.  ขั้นพัฒนาการความรูสึกทางอวัยวะเคลื่อนไหว (Sensorimotor) เปนขั้นที่อยูในชวง
อายุแรกเกิดถึง 2 ป  ในขั้นนีเ้ด็กจะใชประสาทสัมผัสและปฏิกิริยาสะทอนในการสรางความรู  และ
คอยๆ พัฒนาสกีมาใหมีความซับซอนขึ้น เด็กเริ่มพัฒนาความเขาใจในการคงอยูของวัตถุ ในปลาย
ขวบปที่สอง เด็กจะเริ่มใชสัญลักษณแทนการใชประสาทสัมผัสและปฏิกิริยาสะทอน  
 

      2.  ขั้นพัฒนาการกอนเกดิความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (Preoperations) เปนขั้นที่อยู
ในชวงอายุ 2-7 ป ลักษณะเดนในขั้นนี้คือเด็กสามารถใชสัญลักษณและคําตางๆในการคิด  
พัฒนาการทางภาษาเจริญไปอยางรวดเรว็ ภาษาทีใ่ชจะมลัีกษณะเปนภาษาที่เกีย่วของกับตนเอง คิด
วาตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง (Egocentric) และเขาใจสิ่งตางๆ ตามที่สายตามองเห็นเทานั้น 
       
       3.  ขั้นพัฒนาการความคดิรวบยอดอยางใชเหตุผลเปนรูปธรรม (Concrete operations)  
เปนขั้นที่อยูในชวงอายุ 7-11 ป เด็กจะพัฒนาความสามารถในการคิดแบบตรรก เชน สามารถวาด
ภาพความคดิในใจ  การเรียงลําดับ การจัดหมวดหมูหรือประเภท การอนุรักษสสาร การเขาใจ
เกี่ยวกับจํานวน  
 
       4.  ขั้นพัฒนาการความเขาใจอยางมเีหตผุล (Formal operations) คือขั้นที่อยูในชวงอายุ  
12 ปขึ้นไป เดก็สามารถคิดไดอยางผูใหญ  คิดไดอยางมเีหตุผล และคิดอยางเปนวิทยาศาสตร 
สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎี เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เปนนามธรรมนอกเหนือจากสิ่งที่
เห็นดวยตา (Meece, 2002: 125; Morrison, 2003:104-108)    
 
       จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget จะพบวาเด็กปฐมวัยถือวาจัด
อยูในขั้นพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล คือเชื่อวาเด็กจะไมสามารถคิดอยางมี
เหตุผลเชิงตรรก จนกวาจะเขาสูขั้นพัฒนาการความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผลเปนรูปธรรม อยางไร
ก็ตามในการศกึษางานวิจยัทางพัฒนาการสติปญญาในปจจุบัน พบวามีความสามารถหลายอยางที่
เด็กปฐมวัยสามารถทําได แมจะเปนความสามารถเบื้องตนก็ตาม ผลการวิจัยเหลานีช้ี้ใหเราเห็นวาเรา
ประเมินความสามารถของเด็กในวยันี้ต่ํากวาความเปนจริงหรือไม  ความสามารถที่ปรากฎในเด็ก 
วัยนี้  ไดแก 
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      1.  การใชสัญลักษณ (Symbolic Function)   
 
            การใชสัญลักษณเปนความสามารถในการมีตวัแทนหรือภาพในใจ เชน  คํา   

ตัวเลข หรือภาพ ซ่ึงบุคคลไดเขาไปเกีย่วของกับสิ่งนั้นๆ การมีสัญลักษณหรือตัวแทนในใจจะชวย
ใหเดก็จําและคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ โดยไมจาํเปนตองมีส่ิงนั้นๆ อยูตรงหนา เด็กในวัยนีแ้สดง
ความสามารถในการใชสัญลักษณโดยการเลียนแบบ การเลนสมมติและการใชภาษา Papalia, Olds 
and Feldman, 2002: 235-237) Piaget เชื่อวาการใชสัญลักษณจะชวยใหเด็กไดมาซึ่งภาษา ซ่ึงภาษา
ของเด็กจะพัฒนาอยางรวดเรว็ในชวงวัยนี้ โดยเดก็สวนใหญจะพดูคําแรกไดเมื่อประมาณ 2 ขวบ 
และเมื่ออายุ 4 ขวบ ก็จะสามารถใชคําศัพทเพิ่มขึ้นถึง 2,000 คํา (Meece, 2002: 129) ดงันั้นถาพอแม 
ผูปกครองหรือครูชวยกระตุนใหเด็กใชสัญลักษณกจ็ะชวยสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กดวย
เชนกัน  

 
      2.  การมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจํานวน (Number Concepts)  
 
            ตามที่เด็กมีความสามารถในการใชคําหรือภาพเปนเสมือนสัญลักษณ  เชนเดียวกัน 

ในเดก็วยันี้ที่เริ่มใชตัวเลขหรือจํานวนเปนเครื่องมือในการคิด  Piaget เชื่อวาเดก็จะยังไมสามารถ
เขาใจความคดิรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนไดอยางแทจริงจนกวาจะเขาสูขั้นพัฒนาการความคิดรวบ
ยอดอยางใชเหตุผลเปนรูปธรรมในเรื่องของการจัดลําดับกอนหลัง  อยางไรก็ตามงานวิจัยใน
ปจจุบันชี้ใหเห็นวา มหีลักพื้นฐานเกี่ยวกบัจํานวนบางอยางที่เร่ิมปรากฎขึ้นในเด็กวัยนี้ (Meece, 
2002: 130) Gelman เปนบุคคลหนึ่งที่ศึกษาความสามารถเกี่ยวกับจํานวนในเด็กเล็กและเปนที่รูจัก
กันดใีนหมูนักจิตวิทยาพัฒนาการ  ผลการศึกษาของเขาทีแ่ตกตางจากงานของ Piaget  คือพบวาใน
เด็ก 3 ขวบก็มคีวามสามารถในการอนุรักษจํานวนไดแลว  (Meece, 2002: 146) โดย Gelman มองวา 
ทักษะทางจํานวนอาจจะเหมอืนทักษะทางภาษา ซ่ึงเปนความสามารถติดตัวมาตามธรรมชาติและ
เปนสากลสําหรับมนุษยทกุคน (เพ็ญพไิล  ฤทธาคณานนท, 2536: 55) 

 
      3.  ความเขาใจในความเปนเหตแุละผล (Understanding of Cause and Effect) 
 
            Piaget มีความเชื่อวาเด็กในขั้นพัฒนาการกอนเกดิความคิดรวบยอดอยางใช 

เหตุผล (Preoperations) ยังไมมีความเขาใจในความเปนเหตุและผลเชิงตรรก  (Papalia, Olds and 
Feldman, 2002: 237) แตจากการศึกษางานวิจยัของ Bullock and Gelman (1979 อางใน  
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เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท, 2536)  พบวา เด็กเล็กๆ มีความเขาใจวาส่ิงที่เปนเหตจุะเกิดกอนส่ิงที่เปน
ผล  กลุมตัวอยางเปนเดก็อายุ 3-5 ป  ที่เห็นหุนมือตัวหนึ่งทิง้ลูกบอลลงในทางวิ่ง ลูกบอลกลิ้งไปตาม
ทางและตกลงไปที่หลุมๆ หนึ่ง หลังจากนัน้จะมีตุกตาสปริงกระเดงขึน้มาพรอมๆ กับมีหุนมืออีกตวั
หนึ่งทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหนึ่ง และลูกบอลนั้นก็กล้ิงลงสูหลุมอีกหลุมหนึ่งเชน 
เดียวกัน  หลุมทั้งสองอยูหางจากตุกตาสปรงิเทากัน ผูวจิัยพบวาเดก็อายุ 5 ปเกือบทุกคนและเด็กอายุ 
3 ปบางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณใดที่ทําใหตุกตาสปริงกระเดงขึ้นมา และเมือ่ใหเดก็ทําเอง 
เด็กก็สามารถเลือกทางวิ่งที่ถูกตองได นอกจากนี้ นพพร  มากทรัพย (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความเขาใจลําดับเหตแุละผลในการเลนสมมติในสถานการณแบบไมซับซอนและในสถานการณ
แบบซับซอนของเด็กไทยกอนวัยเรียนระดับอายุ 3-5 ป ผลการวิจัยพบวาเดก็มีความเขาใจลําดับเหตุ
และผลในการเลนสมมติในสถานการณแบบไมซับซอนสูงกวาสถานการณที่ซับซอน และเด็กอาย ุ4 
ป และ 5 ป มีความสามารถในการเขาใจลําดับเหตแุละผลในการเลนสมมติมากกวาเดก็อายุ 3 ป  

  
      4.  ความเขาใจในการจดัประเภทหมวดหมู (Understanding of Categorization) 
 
            ความเขาใจเกีย่วกับการจัดประเภทนี้เปนความสามารถในการระบุความเหมือนและ

ความแตกตางของสิ่งตางๆ  ซ่ึงในเด็กอายุ 4 ขวบ พบวาเด็กสามารถจัดประเภทโดยใชเกณฑ 2 อยาง 
เชน  สี และรูปทรง  การจัดประเภทนี้เปนความสามารถทางสติปญญาที่มีอารมณและสังคมเขามา
เกี่ยวของดวย (Papalia, Olds and Feldman, 2002: 239) ความเขาใจในการจัดประเภท 
(Classification) และการรวมประเภท (Classs Inclusion) นั้นงานวิจยัในปจจุบันแสดงใหเห็นวาเดก็
เล็กมีความเขาใจในเรื่องนี้ไมแตกตางจากผูใหญ แตเด็กเล็กอาจมีความรูทั่วไปหรือความรูทาง
นามธรรมเกี่ยวกับสิ่งนั้นนอยกวา จึงทําใหคิดหรือพูดถึงความสัมพันธแบบรวมประเภทไดนอยกวา
ผูใหญ นอกจากนี้เดก็อาจจะไมคิดแบบนีใ้นชีวิตประจําวนัมากเทาผูใหญ  (เพ็ญพิไล   
ฤทธาคณานนท, 2536: 43) ในการศึกษาความสามารถในการแยกแยะสิง่มีชีวิตและไมมีชีวิต 
สุวรรณี  สิริเลิศตระกูล (2539) ไดศึกษาความคิดแอนนิมสิติค (Animistic) คือเชื่อวาส่ิงไมมีชีวิตมี
ความรูสึกนึกคิดและมีชีวิต ในเดก็อายุ 4-11 ป  กลุมตัวอยางคือนักเรยีนระดับชั้นอนบุาลปที่ 1-2 
และชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  จํานวน 200 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคือแบบทดสอบ 
แอนนิมิสติค และแผนการสอนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมชีีวิต ผลการวจิัยพบวาเดก็จะมีความคิด
แอนนิมิสติคลดลงตามอายุ  และพบวาเดก็ระดับอายุ 9 ป เปนจุดเริ่มตนของการหลุดพนจาก
ความคิดแอนนิมิสติค ซ่ึงพบวาเร็วกวาที่  Piaget กลาวไววา เด็กจะมกีารหลุดพนความคิดนี้เมื่ออายุ 
11 ป และเมื่อมีการใหความรูเร่ืองสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวติแกเด็ก พบวา เด็กมีความคิดแอนนิมิสติค
นอยกวาเดก็ทีไ่มไดรับความรู 
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      5.  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตใจ (Theory of Mind) 
   

           เปนทฤษฎีวาดวยความเขาใจของเดก็ในการอธิบายหรือบอกถึงความคิด ความเชื่อ 
ความตองการและพฤติกรรมของบุคคลอื่น (Bee and Boyd, 2003: 160) เด็กจะไมสามารถพัฒนา
ความเขาใจเกีย่วกับเหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในชีวิตประจําวนัไดจนกวาจะมีทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตใจ  การที่เด็กมีทฤษฎีเกี่ยวกับจติใจจะทําใหเด็กเกดิกระบวนการทํางานของจิตใจที่
เกี่ยวของกับเหตุการณตางๆ ในสังคมรอบตัวเดก็ ทําใหเด็กสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูอ่ืนและ
สามารถทํานายเกีย่วกับพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นได โดยการอางถึงสาเหตุที่เกีย่วกับความเชือ่ ความ
ตองการ การรับรู การคิด อารมณและความตั้งใจได  Flavell, Miller and Miller (1993: 100-111) 
กลาววาการที่เด็กจะมีความเขาใจในทฤษฎนีี้ จะตองมีความเชื่อที่เกี่ยวกบัสภาวะของจติใจอยู 5 
อยางซึ่ง เปนพฒันาการที่ตอเนื่องกัน ดังนี ้
 
           1.  จิตใจเปนสิ่งที่มีอยูจริง 
           2.  จิตใจสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ ที่มีอยูในโลกได 
           3.  จิตใจแยกออกจากวัตถุและมีความแตกตางจากโลกที่เปนวัตถุกันอยางชดัเจน 
           4.  จิตใจสามารถเปนตัวแทนของวตัถุและเหตกุารณไดอยางถูกตองหรือไมก็ได 
           5.  จิตใจเปนสื่อกลางในการอธิบายเกี่ยวกับความเปนจริงและประสบการณทาง
อารมณ  

  
          Piaget  นับเปนบุคคลแรกที่ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจติใจ เขาเชื่อวาเด็กที่มีอายุต่ํากวา  

6 ป จะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความคิดหรือความฝนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจรงิไดและยังไม
มีความเขาใจในทฤษฎีเกีย่วกบัจิตใจ  อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่ช้ีใหเห็นวาเดก็เล็กมีความเขาใจใน
เร่ืองนี้  ส่ิงที่ทําใหผลการวิจยัมีความขัดแยงกับความเชื่อของ Piaget  อาจเปนผลมาจากระเบยีบวิธี
วิจัยทีแ่ตกตางกัน  คําถามของ Piaget  ที่ใชในการศึกษาจะมีลักษณะเปนนามธรรมและเนนใหเด็ก
อธิบายความเขาใจโดยการใชคํา ซ่ึงตางจากงานวจิัยใหมๆ  ที่ใชคําศัพทและวัตถุตางๆ ที่เด็กรูจกัและ
คุนเคยมาใชในการทดลอง(Papalia, Olds and Feldman, 2002: 242) นอกจากนีใ้นงานวิจยัของ 
Jenkins and  Astington (1996) ช้ีใหเห็นวาปจจัยทางสตปิญญาและโครงสรางของครอบครัวของ
เด็กมีผลตอความเขาใจในทฤษฎีเกีย่วกับจิตใจ เดก็อายุ 3-5 ป จํานวน 68 คน ถูกทดลองในกิจกรรม
เกี่ยวกับความเชื่อที่ผิด (false belief) 4 กิจกรรมดวยกัน ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางภาษา
และความจําเกีย่วกับคําพูดเปนตัวทํานายความเขาใจในความเชื่อที่ผิดอยางมีนัยสําคัญ และพบวาเดก็
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ที่อยูในครอบครัวใหญจะมคีวามเขาใจในความเชื่อที่ผิดสูงกวา คือการที่เด็กรูวาคนเราสามารถมี
ความเชื่อที่ไมตรงกับความจริงได  
 
2.  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1896-1934) 
 

Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรสัเซีย เปนผูคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Sociocultural 
Theory) โดยพัฒนาขึ้นจากแนวคดิพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูระบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก
ของ Pavlov ในปจจุบันทฤษฎีนี้เปนแนวคดิพื้นฐานของนักจิตวิทยากลุมคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) รวมกับทฤษฎีของ Piaget และ Bruner ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมเนนความ 
สัมพันธระหวางบุคคลและสังคม  Vygotsky มองวาเปนไปไมไดที่จะเขาใจพัฒนาการของเด็กโดย
ปราศจากการเขาใจในวัฒนธรรมที่แวดลอมตัวเดก็อยู   Vygotsky เชื่อวารูปแบบการคิดของแตละ
คนไมไดถูกกําหนดขึ้นมาโดยปจจยัทางพันธุกรรมแตเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทาง
สังคม  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับสังคม  วัฒนธรรมและ
ประสบการณของเด็กเปนสิง่สําคัญที่ทําใหเราเขาใจพัฒนาการทางสติปญญา ดังนั้นทฤษฎีของ 
Vygotsky เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นมุมมองของวัฒนธรรมที่มีตอพัฒนาการของเด็ก ทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสังคม มีแนวคิดสําคัญอยูหลายประการ คือ 

 
1.  จุดเริ่มตนทางสังคมของความคิด (Social Origins of Thought) 
 

       Vygotsky มีความเชื่อวา ความรูไมไดเกิดขึ้นจากตัวบุคคลเพียงอยางเดียวเชนที่ Piaget 
กลาวไว แตสังคมจะเปนตวัสรางความรูรวมกันกับบุคคลอ่ืนที่เรามีปฏิสัมพันธดวย การมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับความรูของเพื่อนในวัยเดยีวกันหรือผูใหญ จะเปนวงลอสําคัญในการพัฒนา
สติปญญา ความรูตางๆ ลวนอยูในบริบทของสังคมและวฒันธรรม Vygotsky เชื่อวา กระบวนการ
ทางสติปญญาของแตละบุคคล เชน การจํา การแกปญหา การวางแผน มีจุดเริ่มตนมาจากสังคม
นั่นเอง นอกจากนี ้Vygotsky ยังเชื่อวา เดก็เกิดมาพรอมกับความสามารถทางสติปญญาพื้นฐานเชน 
การรับรู ความตั้งใจ ความจํา และเมื่อใดที่เดก็มีปฏิสัมพันธทางความรูกบัเพื่อนในวยัเดียวกันหรือ
ผูใหญ ความสามารถที่มีมาแตเกิดกจ็ะพัฒนาไปสูขั้นพัฒนาการทางสติปญญาที่สูงขึ้น 
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2.  เครื่องมือทางความคิด (Tools for Thought) 
 
        Vygotsky มีแนวคดิที่คลายกับ Piaget ในการนิยามคําวา “พัฒนาการทางสติปญญา” วา
เปน  การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพในกระบวนการคิดของเด็ก แตส่ิงที่ตางกันคือพฒันาการเหลานี้
เปลี่ยนแปลงไปในนยิามของเครื่องมือทางเทคนิค (Technical tools) และเครื่องมือทางจิตวิทยา 
(Psychological tools) ซ่ึงเด็กจะใชเพื่อเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว เครื่องมือทางเทคนิค นํามาใชเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวตัถุ เชน ปากกา ดินสอ เครื่องยนต เปนตน ขณะที่เครื่องมอืทางจิตวิทยาถูกนํามาใช
เพื่อจัดระบบหรือควบคุมความคิดและพฤติกรรม เชน ตัวเลข คํา สัญลักษณ บรรทดัฐานทางสังคม 
Vygotsky กลาววา ทกุๆ วัฒนธรรมจะมีเครื่องมือทางเทคนิคและเครื่องมือทางจิตวิทยาเปนของ
ตนเอง ซ่ึงจะถกูสงตอไปยังเด็กโดยผานการปฏิสัมพันธทางสังคม (Meece, 2002: 155-156) 
 
 3.  ภาษาและพัฒนาการ (Language and Development) 
 
       Vygotsky เชื่อวาภาษาเปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
สติปญญาของเด็ก  และไดแบงขั้นพัฒนาการการใชภาษาของเด็กไว 4 ขั้น คือ  
 

      1)  ขั้น Primitive Speech (0-2 ขวบ) ลักษณะของการใชภาษาของเดก็ในขั้นนี้นั้น 
แยกสวนออกจากกนัระหวางความคิดและภาษา  เด็กใชภาษาเพื่อการปลดปลอยอารมณ เชน การ
รองไห การเปลงเสียงออแอ  จากนั้นในเดอืนที่สอง เด็กจะเริ่มใชภาษาในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
 

      2)  ขั้น Naive Psychological (2-3 ขวบ) ในขั้นนีเ้ด็กจะใชภาษาเพื่อการสื่อสารแตเด็กยัง
ไมมีความเขาใจสัญลักษณมากนัก เด็กจะคนพบวาคําพดูจะเปนสวนหนึ่งของการใชสัญลักษณ ใน
ขั้นนี้ภาษาและการคิดเริ่มเขามาเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน 

 
      3)  ขั้น Egocentric Speech (3-6 ขวบ) เปนลักษณะการใชภาษาในเดก็กอนวัยเรียน  

Vygotsky มองวา Egocentric Speech เปนเครื่องมือของความคิดที่สําคญั เด็กจะเริ่มใชภาษาและ
คําพูดในการควบคุมพฤติกรรมและความคดิ ไมเพยีงแตเด็กคิดที่จะพดูเทานั้น  แตส่ิงที่เด็กพดูจะ
แสดงใหเห็นวาเด็กคิดอะไร ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาทั้งภาษาและการคิดพรอมๆ กัน  
 

      4)  ขั้น Ingrowth Speech (6-7 ขวบ) ในขั้นนี้เดก็เรียนรูโดยการจัดระบบการใชภาษาไว
ในสมอง เปนการใชสัญลักษณในใจเพื่อแกปญหา เดก็จะใชทั้งภาษาทีอ่ยูในใจและใชคําพูดที่แสดง
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ออกมาใหเปนเสมือนเครื่องมือในการคิด (Meece, 2002: 157; Bee and Boyd, 2003: 163; Thomas, 
2005: 240-242) 
     

4.  ขอบเขตของการเรียนรู (Zone of Proximal Development) 
 
      ขอบเขตของการเรียนรู เปนแนวคิดสําคัญในทฤษฎีของ Vygotsky   ที่ไดอธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางสติปญญา การสอน และการเรียนรูวา การเรียนรูไมไดเปน
กระบวนการทีข่ึ้นกับระดับพฒันาการทางสติปญญา ที่ตองรอใหถึงอายขุั้นต่ํากอนจึงจะเกดิขึ้นได 
แตก็ไมไดสวนหนึ่งของพัฒนาการ ในลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางอัตโนมัติจาก
การตอบสนองตอส่ิงเรา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกดิจากปฏิสัมพนัธระหวางระดับพัฒนาการ
ทางสติปญญา กับการสอนทัง้ทางตรงและทางออมซึ่งเปนประสบการณทางสังคมวฒันธรรม 
ภายในขอบเขตของการเรียนรูซ่ึงอาจจะกวาง- แคบ-ลึก-ตื้น แตกตางกนัไปในแตละบุคคล 
(Vygotsky, 1978 อางใน ชินะพัฒน  ช่ืนแดชุม, 2548) 

 
      Vygotsky ไดใหนิยามของขอบเขตของการเรียนรูวา หมายถึง ชวงหางระหวาง ระดบั

พัฒนาการทางสติปญญาที่เปนอยู หรือความรูความสามารถเดิม ที่ดูไดจากปญหาทีแ่กไดดวยตนเอง 
กับ ระดับศกัยภาพของพัฒนาการทางสติปญญา ที่ดูไดจากปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได แตอาจแก
ไดถาไดรับคําแนะนํา (Guidance) จากผูใหญและการรวมงาน (Collaboration) กับเพื่อนวัยเดยีวกันที่
มีความสามารถมากกวา (Vygotsky, 1978, cited in Thomas, 2005)  ซ่ึงจะทําใหเกดิการเรียนรู และ
สงผลใหเกิดการเพิ่มพูนความรูความสามารถ หรือพัฒนาการทางสติปญญาขึ้น จนแกปญหานั้นดวย
ตนเองไดในทีสุ่ด  แนวคดิดงักลาวสามารถสรุปไดดังภาพตอไปนี ้
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ระดับพัฒนาการที่เปนอยู 

ระดับศักยภาพของพัฒนาการ 

การเรียนรู 

ปฏิสัมพันธทางสังคม (การแนะนํา การรวมงาน ฯลฯ) 

ความรูความสามารถ 

ขอบเขตของ
การเรียนรู 

ภาพที่ 3  แนวคิดขอบเขตของการเรียนรู 
ที่มา: ชินะพัฒน  ช่ืนแดชุม (2548) 
 

      จากแผนภมูิดังกลาว จะเห็นไดวา แนวคิดขอบเขตของการเรียนรู คือการอธิบายวา 
ปฏิสัมพันธทางสังคม เชน การรวมงาน และการไดรับคําแนะนําจากผูมีความสามารถมากกวาจะ
กระตุนพฒันาการทางสติปญญาที่เปนอยู ทําใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสงผลใหความรูความสามารถ 
หรือพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล เพิ่มพูนขึ้นไดในขอบเขตหนึ่ง  
(ชินะพัฒน  ช่ืนแดชุม, 2548) 
 

      โดยสรุปทฤษฎีของ Vygotsky ไดอธิบายพัฒนาการทางสติปญญา ทีมุ่งเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมภายนอก ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญที่จะ
ชวยสงเสริมพฒันาการทางสติปญญาของเด็ก ดังนัน้ในการจัดหลักสูตรใหแกเดก็ควรนําสังคมและ
วัฒนธรรมที่เดก็แวดลอมอยูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก รวมทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ควรใหผูใหญหรือเพื่อนในวัยเดยีวกันเขามีสวนรวมกับเดก็เพือ่ใหเดก็เกดิการเรียนรูไดดี
ขึ้น 

  
3.  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura (1925-   ) 

 
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) พัฒนาโดย Bandura  แหง

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  เปนทฤษฎีที่ขยายมาจากแนวคดิทฤษฎีการเรยีนรูทางสังคม (Social 
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Learning Theory) ที่ Bandura ไดศึกษาไวกอนหนานี้  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เปน
แนวคดิที่ผสมผสานกันระหวางแนวคิดพฤติกรรมนิยมและวิทยาศาสตรทางปญญา  
(สมโภชน  เอีย่มสุภาษิต, 2543: 47)  Bandura มีความเชือ่วา พฤติกรรมของบุคคลไมไดเกดิขึ้นและ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมเทานั้น แตมีปจจัยทางพฤติกรรม และปจจัยสวน
บุคคล, สติปญญา รวมดวย Bandura (1986: 18) โดยปจจัยทั้งหมดจะมีสวนรวมกันในลกัษณะที่เปน
การกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism)   ซ่ึงเสนอเปนภาพดังนี ้

 
         P (ปจจยัสวนบุคคล) 
 

 
 
B (ปจจัยทางพฤติกรรม)                                                           E (ปจจัยสภาพแวดลอม) 
 

ภาพที่ 4  การแสดงความสมัพันธของปจจัยทางพฤติกรรม สภาพแวดลอมและสวนบุคคล 
  ที่มีตอการเรียนรูและการกระทํา 

ที่มา: Bandura (1986: 24) 
 
       การที่ปจจยัทั้งสามนี้ทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกันไมไดหมายความวาทั้งหมดจะมี
อิทธิพลในการกําหนดซึ่งกนัและกนัอยางเทาเทยีมกนั บางปจจัยอาจมอิีทธิพลมากกวาบางปจจยั
และไมไดเกดิขึ้นพรอมกัน  หากแตจะตองอาศัยเวลาในการที่ปจจัยใดปจจัยหนึ่งจะมีผลตอการ
กําหนดปจจยัอ่ืนๆ (Bandura, 1989 อางใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, 2543: 49) 
  
       การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสามนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยจะแยกกลาวเปนคูๆ 
ดังนี้ ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม คือ ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ความ
คาดหวัง การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และความตั้งใจ จะเปนตวักําหนดลักษณะและทิศทางของ
พฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดยีวกันพฤตกิรรม การกระทําของบุคคลก็จะเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดลักษณะการคิดและการตอบสนองทางอารมณของบุคคล ลักษณะของรางกายและระบบการ
รับรู ระบบประสาทมีผลตอพฤติกรรมและศักยภาพของบุคคล เชนเดียวกับระบบการรับรูและ
โครงสรางทางสมองก็ปรับเปลี่ยนไดโดยประสบการณทางพฤติกรรมเชนกัน 
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       การมีปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของบุคคลและสภาพแวดลอม นัน่คือ ความคาดหวัง 
ความเชื่อ อารมณ และความสามารถทางปญญาของบุคคลนั้นจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโดย
อิทธิพลของสังคมที่ใหขอมลูและกระตุนการตอบสนองทางอารมณโดยการผานตวัแบบ การสอน
และการชักจูงทางสังคม ขณะเดยีวกันบุคคลจะกระตุนปฏิกิริยาการตอบสนองที่แตกตางกันจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เขาอาศัยอยู จากลักษณะทางกายภาพของเขา เชน อายุ ขนาดรางกาย    
เชื้อชาติ เพศ นอกจากนี้การสนองตอบยังขึ้นอยูกับบทบาทและสถานภาพทางสังคมของเขาดวย    
อาจกลาวไดวาสถานภาพทาสังคมและลักษณะที่ปรากฎนั้น สามารถมีผลตอสภาพแวดลอมทาง
สังคมกอนที่เขาจะพูดหรือทําส่ิงใดนั่นเอง 

 
       สุดทายการปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในชวีิตประจําวัน นั่นคือ
พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดลอม ในขณะเดยีวกนัเงื่อนไขของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
นั้นก็ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปดวย สภาพแวดลอมจะไมมีอิทธิพลใดๆ ตอบุคคลจนกวาจะมี
พฤติกรรมบางอยางเกิดขึน้  ดังนั้นบุคคลจงึเปนทั้งผูกอใหเกิดและเปนผลิตผลของสภาพแวดลอม 
การมีผลซ่ึงกันและกนันี้ทําใหเกิดการเปลีย่นมุมมองของกระบวนการถายทอดทางสังคม จากเดิมที่
มองวาพอแมมีอิทธิพลตอเด็กมาเปนพอแมและเดก็มีอิทธิพลตอกันและกันเชนใดแทน  
(สมโภชน  เอีย่มสุภาษิต, 2543: 49) 
 
      จากแนวคดิพื้นฐานที่ไดกลาวมา ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura จึงเนน
แนวคดิ 3 ประการ คือ 
 

      1. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) 
      2. การกํากบัตนเอง (Self-Regulation) 
      3. การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
 
      ในงานวิจยันี้ ผูวจิัยสนใจศึกษาแนวคดิเรื่องการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational 

Learning) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

          Bandura (1986: 47-69) เชื่อวา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ซ่ึง
แตกตางจากจากเรียนรูโดยประสบการณตรง โดยการเรียนรูผานตัวแบบนั้นตัวแบบเพียงคนเดียว
สามารถถายทอดความคิด การกระทําไดพรอมๆ กัน การรับรูเกี่ยวกับสภาพการณตางๆ ในสังคม
ของบุคคลผานมาจากประสบการณของผูอ่ืนโดยการไดยินและไดเห็น ดังนั้นตวัแบบจึงมีไดทั้งตวั
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แบบที่เปนบุคคลจริงที่เราปฏิสัมพันธโดยตรงและตัวแบบที่เสนอผานสื่อตางๆ ในการเรียนรูโดย
การสังเกตนี้ ม ี4 กระบวนการ คือ  

 
          1.  กระบวนการตั้งใจ (Attention processes) บุคคลจะไมสามารถเรียนรูจากการ

สังเกตไดหากไมมีความตั้งใจและรับรูพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมาอยางแมนยาํ ความตั้งใจจะ
เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสงัเกตอะไรจากตัวแบบ องคประกอบที่มีผลตอความตั้งใจสามารถแบง
ออกเปน 2 องคประกอบ คือ  องคประกอบเกี่ยวกับตวัแบบ ไดแก ความเดนชัด  ความซับซอนของ
เหตุการณ  จํานวนตวัแบบ คุณคาในการใชประโยชน  ความรูสึกชอบ ไมชอบ อีกองคประกอบคือ 
ปจจัยเกี่ยวกับผูสังเกต ไดแก ความสามารถในการรับรู รวมถึงความสามารถในการเหน็ การไดยิน 
การอาน การรูรส การรูกล่ิน และการสัมผัส  ระดับความตื่นตัว  

 
          2.  กระบวนการเก็บจาํ (Retention processes)  เปนขั้นที่ผูสังเกตบันทึกสิ่งที่ตน

สังเกตจากตวัแบบไปเก็บไวในความจําระยะยาว ซ่ึงอาจจะ เก็บจําในรูปของภาพ หรือคําพูดก็ได 
Bandura พบวา ผูสังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของตัวแบบออกมาเปนคําพูด หรือสามารถมี
ภาพของสิ่งที่ตนสังเกตไวในใจจะเปนผูที่สามารถจดจําส่ิงที่เรียนรูโดยการสังเกตไดดีกวาผูที่
เพียงแตดูเฉย ๆ หรือทํางานอื่นในขณะทีด่ตูัวแบบไปดวย สรุปแลวผูสังเกตที่สามารถระลึกถึงส่ิงที่
สังเกตเปนภาพพจนในใจ (Visual Imagery) และสามารถเขารหัสดวยคําพูด หรือถอยคํา (Verbal 
Coding) จะเปนผูที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไปนาน และ
นอกจากนี้ถาผูสังเกตมีโอกาสที่จะไดเห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรยีนรูซํ้าก็จะเปนการชวย
ความจําใหดยีิง่ขึ้น 

          3.  กระบวนการกระทาํ (Production processes) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตเอาสิ่งที่
เก็บจํามาแปลงเปนการกระทํา ปจจัยที่สําคัญของกระบวนการนี้คือ ความพรอมทางดานรางกายและ
ทักษะทีจ่ําเปนจะตองใชในการเลียนแบบของผูสังเกต ถาผูสังเกตไมมีความพรอมก็ไมสามารถที่จะ
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบได  Bandura กลาววา การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลยีนแบบไมใช
เปนพฤติกรรมที่ลอกแบบอยางตรงไปตรงมา การเรียนรูโดยการสังเกตมีปจจัยในเรื่อง กระบวนการ
ทางปญญา (Cognitive Process) และความพรอมทางดานรางกายของผูสังเกต ฉะนัน้ในขั้น
กระบวนการกระทํา หรือขั้นของการแสดงพฤติกรรมเหมอืนตัวแบบของแตละบุคคลจึงตางกันไป  

          4.  กระบวนการจูงใจ (Motivational processes) การที่บุคคลไดเกดิการเรียนรูแลวจะ
แสดงพฤติกรรมที่เรียนรูนั้นหรือไม ยอมขึน้อยูกับการจูงใจ ซ่ึงขึ้นอยูกบัองคประกอบตางๆ 
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ภายนอกที่เปนสิ่งลอใจ เชน การเปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ยังขึน้อยูกับการเหน็ผูอ่ืนไดรับ
ของลอใจ ความพึงพอใจและมาตรฐานภายในตนเองของผูสังเกตดวย 
 

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมเปนทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายวาพฤตกิรรมของมนุษยไมได
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากปจจัยทางสภาพแวดลอมเหมือนเชนทฤษฎีการเรียนรูอ่ืนๆ หากแตมี
ปจจัยภายในตวับุคคล เชน ความคิด ความเชื่อ ความรู ซ่ึงเปนสวนของปญญาเขามาเกี่ยวของดวย 
จากแนวคิดนีส้ามารถนํามาใชประยกุตใชในการจดัการเรียนการสอนไดก็คือ ในการพัฒนาเดก็ใหมี
ลักษณะที่พึงประสงค จะตองพัฒนาอยางองครวมคือพิจารณาในเรื่องของตัวบุคคลที่เปนความคิด 
ความเชื่อ ความรูตางๆ และสภาพแวดลอมที่จะสงผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา นอกจากนี้
ครู พอแมหรือที่ผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรเปนตัวแบบที่ดี มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร เด็กกจ็ะซึมซับ
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม  

 
แนวคิดทางพทุธศาสนากับการศึกษา 

 
1.  คุณลักษณะของพุทธศาสนากับการศึกษา 

 
ประเวศ  วะสี (2546: 13-27) ไดกลาวถึงคณุลักษณะของพทุธศาสนากับการศึกษาไว 4  

ประการ คือ  
 
1.  พุทธศาสนาใหคุณคาสูงสุดที่การศึกษา พุทธศาสนสุภาษิตทีว่า อตตฺา หิ อตฺตโน นาโถ 

(ตนของตนนัน้แหละเปนทีพ่ึงแหงตน) และ นตฺถิ ปฺญา สมา อาภา (แสงสวางเสมอดวยปญญาไม
มี) แสดงคุณคาทางพุทธศาสนาที่พุงไปที่ตวัมนุษยเองวาสามารถพึ่งตนเองได และถือวาปญญาเปน
ความสวางที่สุด  ในวิถีชีวิตที่เจริญ ที่เรียกวา อริยมรรค นั้นเมื่อรวมกลุมเขามาเหลือ 3  เรียกวา 
ไตรสิกขา สิกขาเปนภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตวา “ศึกษา”  ฉะนั้นวิถีชีวิต คือสิกขา หรือ
การศึกษา หรือชีวิตคือการศกึษา การศกึษาชีวิต ดวยเหตนุี้ จึงกลาวไดวา พุทธศาสนาเปนศาสนา
แหงการศกึษา  
 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษาคือเพื่อพนทุกข  วัตถุประสงคของการศึกษาเปนตัว
กําหนดการเรยีนรูและผลการเรียนรู วัตถุประสงคของการศึกษาสมัยใหมเพื่อใหรูวิชา จึงสอนวิชา 
เรียนวิชา ทดสอบความรูวิชา ใหประกาศนยีบัตรหรือปริญญาบัตร เพื่อแสดงวารูวิชานั้น ๆ แตไมมี
วัตถุประสงคเพื่อการพนทุกข ฉะนั้น เมื่อเรียนรูไปแลวความทุกขกไ็มนอยลง หรือไปกอความทุกข
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มากขึ้น เพราะไมไดเรียนรูเพือ่ลดทอนความทุกข  แตในทางพุทธศาสนา การศึกษามีวัตถุประสงค
ชัดเจนวา มุงไปสูการพนทุกข  

 
3.  โลกทัศนและวิธีคิดแบบพุทธ  โดยปกติมนุษยมีความโนมเอียงที่จะมีทัศนะและคิดแบบ

แยกสวนเสมอ จึงเขาไปสูปญหาอยางหลกีเลี่ยงไมได  โลกทัศนแบบพทุธที่เห็นสรรพสิ่งทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ทั้งภายในตวัและนอกตัว เชื่อมโยงกันอยางเปนพลวัต ยอมนําไปสูการเขาใจ
ธรรมชาติของสรรพสิ่งอยางสมบูรณ และนําไปสูการคิดอยางเปนกลาง หรือการคิดแบบ  
“มัชฌิมปฏิปทา” โลกทัศนและวิธีคิดอยางเปนกลางตามธรรมชาติทําใหเกิดความเปนอิสระ ไมติด
อยูในความบบีคั้นระหวางความจริงตามธรรมชาติกับความไมเปนกลางในการคิด สามารถเขาใจทุก
ส่ิงทุกอยางและคิดไดทะลุปรุโปรงไมติดขัด  ที่สําคัญความเปนพุทธไมไดมาดวยการทองจําเนื้อหา 
แตดวยกระบวนการทางปญญา อันประกอบดวยโลกทัศนและวิธีคิดทีถู่กตอง  

 
4.  การศึกษาทีเ่อาชีวิตหรือวถีิชีวิตเปนตวัตัง้ ไมเอาวิชาเปนตัวตั้ง ในขณะที่การศึกษาสวน

ใหญในปจจุบนัเอาวิชาหรือศาสตรเปนตัวตั้ง ซ่ึงเปนการแยกสวนจากชวีิตจริง แตการศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนา เปนอันหนึง่อันเดียวกับวถีิชีวิตทั้งหมด  ชีวิตเปนสิ่งสําคัญที่สุด มนุษยควรเรยีนรู
ใหรูตัวเอง และเรียนรูการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับมนษุย สังคม และสิ่งแวดลอม ดังที่กลาวแลว
วาธรรมชาติไมมีการแยกสวน  ชีวิตของเราสัมพันธอยูกบัสังคมและสิ่งแวดลอม ความเปนจริงของ
ชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงและซับซอนมากขึ้น การเรียนรูโดยเอา
วิถีชีวิตเปนตัวตั้ง จะทําใหสัมผัสอยูกับของจริงหรือความเปนจริง  ไมวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
ในขณะที่การเรียนแบบเอาวชิาเปนตัวตั้ง ไมทําใหผูเรียนรูเทาทันความซับซอนของความเปนจริง
สมัยใหม ทําใหลดความมั่นคง พฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันสวนมากสะทอนใหเห็นความไม
มั่นคงที่เกิดจากความไมเขาใจ และการขาดทักษะทีจ่ะเผชิญกับความซับซอนของสังคมปจจุบัน  
ดังนั้นเราจึงตองเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรู การศึกษาในวิถีชีวิตในทางพุทธศาสนา เรียกวา 
ไตรสิกขา อันไดแก อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา 
 
2.  การพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา 
  

พระธรรมปฎก (2539ข) ไดกลาววา ในการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา แยกเปน
ขั้นตอนได 2 ขั้น คือ  
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1.  การเตรียมความพรอมทางดานความคดิความเชื่อที่ถูกตอง หรือสัมมาทิฎฐิ   
2.  การพัฒนามนุษยตามหลกัไตรสิกขา (ศลี สมาธิ ปญญา) 

 
1.  การเตรียมความพรอมทางดานความคดิความเชื่อท่ีถกูตอง หรือสัมมาทิฎฐ ิ  
 
      ขั้นนี้เปนขัน้เตรียมความพรอมทางดานความคิด ความเชื่อที่ถูกตอง ซ่ึงในทางพุทธ

ศาสนาเรียกวา สัมมาทิฎฐิ ใหเกิดกับบุคคลกอนที่จะเขาสูขั้นสิกขา  โดยธรรมชาติแลวมนุษยทั่วไป
ที่เกิดมามักไมสามารถคิดพิจารณาโดยแยบคายขึ้นไดเอง มนุษยสวนมากจึงถูกกิเลสตณัหาเขา
ครอบงําความคิด  ในทางพทุธศาสนาถือวา ความคิด ความเชื่อที่ถูกตอง เปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะนาํ
บุคคลเขาไปสูการฝกฝนพัฒนาตนเองในขัน้ไตรสิกขา และทําใหการพฒันาในขั้นไตรสิกขาประสบ
ความสําเร็จ มขีอความในพระไตรปฎก แสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฎฐิ  ไววา “ภกิษุทั้งหลาย 
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฎฐิมี 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ”   
 

      1.1  ปรโตโฆสะ  คือ เสียงจากผูอ่ืน การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟง
คําแนะนําส่ังสอน เลาเรียนความรู สนทนาซักถาม ฟงคําบอกเลาชักจูงของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรับฟงธรรม ความรู คําแนะนําจากบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร  ปรโตโฆสะนั้นเปนองคประกอบ
ภายนอก ไดแก ปจจยัสังคม อาจเรียกงายๆ วา วิธีการแหงศรัทธา (พระธรรมปฎก, 2547: 621) ใน
ระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตรมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมสั่งสอน เชน 
พอแม ครู อาจารย ทั้งคุณสมบัติของผูสอน ทั้งหลักการ วธีิการ อุปกรณ อุบายตางๆ ในการสอน 
และการจดัดําเนินการตางๆ ทุกอยางที่ผูมหีนาที่ใหการศึกษาจะทําเพือ่ใหการอบรมสั่งสอนไดผลดี 
ตลอดจนหนังสือ ส่ือมวลชน บุคคลตัวอยาง และสิ่งแวดลอมทางสังคมทั้งหลายที่ดีงาม เทาที่จะเปน
องคประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปญญาได  ดังนั้นคณุสมบัติเฉพาะตวัของผูเปน
กัลยาณมิตรนัน้จะตองเปนคนดี มีคุณธรรมและปญญา  สวนกัลยาณมติรในแงหนาที่ตอผูอ่ืน ควรมี
คุณสมบัติพิเศษจําเพาะสําหรับการทําหนาที่นั้นอีกสวนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพืน้ฐาน ที่เรียกวา 
กัลยาณมิตรธรรม  7 ประการ ดังนี้  

 
              1)  ปโย  นารัก คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม เปนกันเอง ชวนใจ

ผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 
 
              2)  ครุ  นาเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน

ใจ เปนทีพ่ึ่งไดและปลอดภยั 
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              3)  ภาวนีโย นาเจรญิใจ  คือ มีความรูจริง เปนผูฝกฝนปรับปรุงอยูเสมอ เปนที่นา     
ยกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศษิยเอยอางและรําลึกถึง ดวยความซาบซึ้งใจ และภาคภูม ิ

 
              4)  วตัตา รูจักพูดใหไดผล คือ พดูเปน รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพดูอะไร 

อยางไร คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 
 
              5)  วจนักขโม ทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซกัถามแมจุกจิก 

ตลอดจนคําลวงเกินและคําตกัเตือน วิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ 
 
              6)  คัมภีรัญจะ กะถงั กัตตา  แถลงเรื่องลํ้าลึกได  คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆ ที่ลึกซึ้ง

ซับซอนใหเขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเร่ืองราวทีลึ่กซึ้งยิ่งขึ้นไป  
 
              7)  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย  ไมชักนําในอฐาน  คอื ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือ

เร่ืองเหลวไหลไมสมควร (พระธรรมปฎก, 2547: 623-633) 
 
      1.2  โยนิโสมนสิการ คือ การทําใจใหแยบคาย เปนการใชความคิดถูกวิธี ความรูจกัคิด 

คิดเปน หรือคิดอยางมีระเบยีบ หมายถึง มองส่ิงทั้งหลายดวยความคิดพจิารณา รูจักสืบสาวหา
เหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออก ใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพนัธแหงเหตุ
ปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตณัหา อุปทานมาจับ เปนองคประกอบภายใน ไดแก ปจจยัภายในตัว
บุคคล อาจเรียกงายๆ วาวิธีการแหงปญญา (พระธรรมปฎก, 2547: 621) โยนิโสมนสิการนี้เปนวิธี
สําคัญในการพฒันาปญญาและเปนเปาหมายสําคัญในขั้นเตรียมความพรอม เพราะเมื่อบุคคลมี
โยนิโสมนสิการ ก็เทากับวาบุคคลนั้นหลุดรอดจากการพึง่พาผูอ่ืน สามารถนําตนเองไดหรือพัฒนา
ตัวเองตอไปได 

    
โยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคดิ  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเทาที่พบ 

ในบาลี พอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดดังนี้  
 

1)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  คือ พิจารณาปรากฏการณตางๆ ใหรูจกัสภาวะ 
ตามที่มันเปนจริง หรือพิจารณาปญหา คนหาหนทางแกไข ดวยการสบืสาวหาสาเหตุและปจจัย
ตางๆที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา ในทางปฏบิัติ อาจแยกวธีิ
คิดนี้ได 2 อยาง คือ แบบปจจัยสัมพันธ คือ เมื่อพบเหตกุารณหรือเร่ืองทีพ่ิจารณาอยางหนึ่งอยางใด 



    
 

44 

ก็มองหยั่งยอนและสืบสาวชักโยงอกไปถงึปจจัยตางๆทัง้หลายที่เขามาสัมพันธนั้น กอใหเกดิผล
หรือปรากฏการณนั้นๆขึ้น อีกแบบคือ คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม คือ การคิดในลักษณะที่
มองยอนสืบสาวไปยังสาเหตุตางๆ ที่ทําใหเกิดปรากฎการณ   
 

2)  วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ  เปนวธีิคิดสําคัญอีกแบบหนึ่งที่มุงเพื่อเขาใจ 
ส่ิงตางๆ ตามสภาวะของมนัเอง ส่ิงทั้งหลายหรือปรากฏการณตางๆ เกดิจากสวนประกอบยอยๆมา
รวมกันเขา เมือ่แยกแยะกระจายออกไปใหเห็นองคประกอบยอยๆไดแลว จึงจะรูจักส่ิงนั้น เร่ืองราว
นั้นๆไดถูกตองแทจริง จึงหาจุดที่เปนปญหาได และจึงจะแกปญหาได ตัวอยางของการคิดแบบนี้
เชนที่พระพุทธศาสนาแยกแยะชวีิตออกเปนสวนประกอบยอยตางๆ เชน เปนขันธ 5 เปนตน  

 
3)  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือแบบรูเทาทันธรรมดา  คือ มองเหตุการณ  

สถานการณ ความเปนไปของสิ่งทั้งหลายอยางรูเขาใจธรรมชาติของสถานการณนั้น ในฐานะที่เปน
ส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุปจจยัตางๆปรุงแตงขึ้น จึงจะตองเปนไปตามเหตุปจจยัเหลานัน้ กลาวคือ การที่มัน
เกิดขึ้นแลวจะตองดับไป ไมเที่ยง ไมคงที่ ไมคงอยูตลอดไป มีภาวะที่ถูกปจจยัตางๆที่ขัดแยง บีบคัน้
ได ไมมีอยูและไมสามารถดํารงอยูโดยไตรลักษณ หรือ สามัญลักษณ จึงเรียกความคดิแบบนีไ้ดอีก
อยางหนึ่งวา วธีิคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบนี้ที่ถูกตองตองดําเนินไปใหครบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้น
รูเทาทันและยอมรับความจริง และขั้นแกไขและทําการไปตามเหตุปจจยั  
 

4)  วิธีคิดแบบแกปญหา หรือวิธีคิดแบบอริยสัจจ  เปนวธีิคิดที่ตอเนื่องจากวิธีคิด 
แบบรูเทาทันธรรมดา ( แบบที่ 3 ) นั่นเอง คือ เมื่อเขาใจสิ่งทั้งหลายแลววางใจไดและตกลงใจวาจะ
แกปญหาที่ตวัเหตุตัวปจจยั จากนั้นก็ดําเนนิความคิดตอไปตามวิธีคิดแบบอริยสัจจนี ้วิธีคิดแบบนี้มี
หลักการสําคัญคือ การเริ่มตนจากปญหาหรือทุกขโดยกําหนดรู ทําความเขาใจปญหาหรือความทุกข
ใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรยีมแกปญหา พรอมกันนั้นก็กําหนดเปาหมายของตนใหแน
ชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม จะเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวธีิปฏิบัติที่จะกาํจัดสาเหตุของ
ปญหาโดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่ไดกําหนดไวนัน้ ทั้งนี้อาจจัดวางเปนขั้นตอนดังนี้ 
 

                    ขั้นที่ 1  กําหนดรู คือ แจกแจงแถลงปญหา ทําความเขาใจปญหา สภาพและ
ขอบเขตของปญหาใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คืออะไร เปนที่ตรงไหนเหมือนแพทยตรวจดูอาการ
ของโรค ดูความผิดปกติของรางกาย วินิจฉยัใหรูวาเปนอะไร ที่ตรงไหน รูเขาใจโรคและรางกาย
เฉพาะอยางยิ่งสวนซึ่งเปนทีต่ั้งของโรคใหชัดเจน (ทุกข) 
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                    ขั้นที่ 2  สืบสวนเหตแุหงทกุขที่จะพึงละ คือ วิเคราะหคนหามูลเหตุหรือตนตอ
ของปญหาซึ่งตองแกไขกาํจดัหรือทําใหหมดส้ินไป ตามปกติขั้นนี้ตรงกับวิธีคิดแบบที่ 1 คือ วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจยันั่นเอง เหมือนแพทยคนหาสมมตุิฐานของโรค หาสาเหตุของโรค ซ่ึงจะ
นําไปสูการรักษาที่ถูกตองตรงจุด มิใชรักษาแตเพยีงอาการ (สมุทยั)  

 
                    ขั้นที่ 3  เปาหมายซึ่งการดับทุกขที่จะทําใหสําเร็จ คือ เล็งเหน็ชัดเจนถึงภาวะ

ปราศจากปญญาซึ่งมุงหมายวาคืออะไร เปนไปไดจริงหรือไม อยางไร มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
เปาหมายและหลักการทั่วไป หรือตัวกระบวนการของการแกปญหากอนที่จะวางรายละเอียดและ
กลวิธีปลีกยอยในขัน้ดําเนนิการ เหมือนแพทยรูวาโรคนัน้ๆรักษาได มองเห็นกระบวนการของโรค
ชัดเจนวาจะหายไปไดอยางไร (นิโรธ)  

 
                    ขั้นที่ 4  จัดวางวธีิการดับทุกขที่จะตองปฏิบตัิ คือ เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับ

เปาหมายและหลักการทั่วไปแลว กก็ําหนดวางวิธีการ แผนการและรายการที่จะตองทําในการที่จะ
แกไขกําจัดสาเหตุของปญหาใหสําเร็จ โดยสอดคลองกับเปาหมายและหลักการทั่วไปนั้นเพื่อเตรยีม
แกไขปญหาตอไป (มรรค)  

 
5)  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย เปนวิธี 

คิดในระดับปฏิบัติการหรือลงมือทาํ คือ การที่จะกระทําการตางๆโดยรูและเขาใจถึงหลักการและ
ความมุงหมายของเรื่องนั้นๆ จะดําเนินไปเพื่อจุดหมายอะไร เพื่อใหเปนการปฏิบัติที่ไดผลตามความ
มุงหมายนัน้ ไมกลายเปนการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน เล่ือนลอย งมงาย เชน เมื่อจะลงมอืทํางานอะไร
นั้น ก็ตรวจสอบตนเองใหชัดเจนวาเขาใจหลักการและความมุงหมายของงานนั้นดแีลวหรือไม โดย
อาจคอยตั้งคําถามวา อันนี้เพื่ออะไรๆ เปนตน 

 
6)  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ มองใหครบทั้งขอดี ขอเสีย และทางแกไข 

หาทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรองตางๆ เปนวิธีมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงอีก
แบบหนึ่ง เนนการศึกษาและยอมรับความจริงตามที่ส่ิงนั้นๆเปนอยูทุกแงทุกมุมเพื่อใหรูและเขาใจ
ถูกตองตามความเปนจริงทั้งดานด ีดานเสีย จุดออน จดุแข็ง วิธีคิดแบบนี้พระพุทธเจาทรงเนนมาก 
เพราะคนทั้งหลายมักจะตื่นตามกันและเอนเอียงงาย พอจบัไดอะไรดี กม็องเห็นแตดีไปหมด พอจับ
ไดวาอะไรไมดี ก็เหน็แตเสียไปหมด ทําใหพลาดทั้งความรูจริงและการปฏิบัติที่ถูกตอง อันที่จริงนั้น
ปกติของสิ่งทั้งหลายยอมมีทัง้สวนดี สวนเสีย จุดออน จดุแข็ง เปนตน อาจดีมาก หากอยูในกรณี
แวดลอมอยางหนึ่ง หรืออาจจะดนีอย หากไดอยูในกรณแีวดลอมหรือเงื่อนไขอีกอยางหนึ่ง เมื่อได
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ตระหนกัและยอบรับถึงขอดี ขอเสีย จุดออน จุดแข็งแลว เราก็จะไดระมัดระวัง ปดกั้นทางเสียหรือ
หาสิ่งชดเชยทดแทนใหประโยชนที่ไดสมบูรณตอไป  

 
7)  วิธีคิดแบบรูคุณคาแท – คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ  

การใชสอยหรือบริโภค เปนวิธีคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตัณหา ตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงํา
จิตใจแลวชักจงูพฤติกรรมตอไป วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกีย่วของกับการ
บริโภคใชสอยปจจัยส่ี และวสัดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ทางเทคโนโลยี มีหลักการโดยยอ
วา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆเพราะเรามีความตองการ ส่ิงใดที่สามารถสนองความตองการ
ของเราได ส่ิงนั้นก็มีประโยชน มีคุณคาแกเรา คุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภท ตามชนิดของความ
ตองการ คือ คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งที่สนองความตองการของ
ชีวิตโดยตรง มนุษยนํามาใชในการแกปญหาของตน เพือ่ประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอ่ืน 
คุณคานี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตีคา จะเรียกวาคณุคาที่สนองปญญาก็ได เชน อาหาร มีคุณคาเปน
ประโยชนสําหรับหลอเล้ียงรางกายใหดํารงชีวิตอยูตอไปได มีสุขภาพด ีมีกําลังเกื้อกูลแกการปฏิบัติ
หนาที่ เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือ คุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งที่
มนุษยพอกใหแกส่ิงนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา เพื่อเสริมความมั่งคั่งยิ่งใหญของตัวตนที่
ยึดถือไว คุณคานี้อาศัยตณัหาปนเครื่องตีคา จะเรียกวาคณุคาที่สนองตณัหาก็ได เชน อาหาร มีคุณคา
อยูที่ความเอรด็อรอย เสริมความสนุกสนาน หรือความโกหรูหราของรถยนต มีราคา ความสวยงาม
เปนเครื่องแสดงหรือวดัฐานะ เปนตน 

 
8)  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  เรียกงายๆวา วิธีคิดแบบเรากุศล หรือคิด 

แบบกุศลภาวนา เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตณัหา สงเสริมความเจริญงอก
งามแหงกุศลธรรมและสรางเสริมสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกียะ  หลักการทั่วไปของวิธีคิดนีม้ีอยูวา 
ประสบการณคือส่ิงที่ไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกบับุคคลที่ประสบหรือรับรูตางกัน อาจ
มองเห็นและคดินึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสราง แนวทางความเคยชินที่เปนเครื่องปรุง
ของจิต คือ สังขาร ที่ผูนั้นไดส่ังสมไวหรือก็คือ สุดแตการทําใจในขณะนั้นๆ คนหนึ่งมองแลว คิด
ปรุงแตงไปในทางดีงาม แตอีกคนหนึ่งมองแลว คิดปรุงแตงไปในทางไมดีไมงาม เปนโทษเปน
อกุศล รวมถึงเรื่องของเวลา คราวหนึ่งคิดด ีคราวหนึ่งคิดราย การทําใจที่ชวยตั้งตนและชักนํา
ความคิดใหเปนไปในทางทีด่ีงามและเปนประโยชน เรียกวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  
วิธีคิดในแบบนี้มีความสําคญัในแงที่ทําใหเกิดความคิดและการกระทาํที่ดีงามเปนประโยชนใน
ขณะนัน้ๆ และชวยแกไขนสัิยความเคยชนิรายๆของจิตที่ไดส่ังสมไวแตเดิม พรอมกับสรางนิสัย
ความเคยชนิใหมที่ดีงามใหแกจิตไปในเวลาเดียวกัน  
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9)  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบนั  คือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมดาเปนอารมณ 
ความจริง วิธีคดิแบบที่ 9 นี้เปนเพียงสวนหนึ่งของวิธีคดิแบบที่ 8 ที่แยกแสดงออกมาเปนอีกขอหนึ่ง
ตางหากนัน้เปนเพราะมแีงทีค่วรทําความเขาใจเปนพเิศษ และเปนวิธีคิดที่มีความสาํคัญโดยลําพังตัว
ของมันเองขอที่จะตองทําความเขาใจเปนพเิศษนั้นคือ การที่ผูเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการ
เปนอยูในปจจบุัน โดยเขาใจไปวา พุทธศาสนาสอนใหคดิถึงส่ิงที่อยูเฉพาะหนากําลังเปนไปใน
ปจจุบันเทานัน้ ไมคิดพิจารณาเกีย่วกับอดตี หรืออนาคต ตลอดจนไมคดิเตรียมการวางแผนเพื่อกาล
ภายหนา  ลักษณะความคิดชนิดที่เปนอยูในปจจุบัน เปนการคิดที่อยูในแนวทางของความรูหรือคิด
ดวยอํานาจปญญา เปนการคิดที่สามารถรวมเอาเรื่องที่เปนอยูในขณะนี้ เร่ืองที่ลวงผานมาแลว และ
เร่ืองของกาลภายหนาเขาในการเปนอยูในปจจุบัน เชน การคิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องในอดีต ถือเปน
การคิดที่นํามาใชเปนบทเรยีน กอใหเกดิความไมประมาทระมัดระวังปองกันภยัในอนาคต เปนตน  

 
10)  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  คําวา วภิัชชวาทแปลวา การพูดแยกแยะจําเเนกเเจกเเจง  

แถลงความแบบวิเคราะห เปนการมองและแสดงความจรงิ โดยเเยกเเยะออกใหเห็นเเตละเเงเเตละ
ดานใหครบทุกดาน ไมใชจบัเอาบางเเงขึน้มาวินจิฉัยตคีลุมลงไปอยางนั้นทั้งหมด วิภัชชวาทเปนชือ่
เรียกระบบความคิดของพระพุทธศาสนาทั้งหมด มีความหมายครอบคลุมวิธีคิดที่ไดกลาวมาเเลว 
ขางตนหลายๆอยาง วิธีคิดแบบนี้ทําใหความคิดและการวินิจฉยัเร่ืองราวตางๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา
ตามความเปนจริง เทาความจริง พอดีกับความจริง วิธีคิดเเบบวภิัชชวาทสามารถจําแนกไดเปน 
 

        10.1)  จําเเนกโดยเเงดานของความจรงิ เเบงได 2 อยาง คือ จําเเนกตามที่ 
เปนอยูจริงของสิ่งนั้นๆ คือ ของความจริงใหตรงตามที่เปนอยูในเเงนัน้ดานนัน้ ไมใชจับเอาความ
จริงเพียงเเงหนึ่งมาตีคลุมเปนอยางนัน้ไปหมด และจําเเนกโดยมองความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุก
เเงทุกดาน คือ ไมมองเเคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวเเงเดียวของสิ่งนั้น เเตมองใหหลายเเงหลายดาน  

 
        10.2)  จําเเนกโดยสวนประกอบ  คือ วิเคราะหแยกเเยะใหรูวาส่ิงนั้นเกิดขึ้น 

จากองคประกอบยอย ๆ ตาง ๆ มาชุมนุมกันเขา ไมติดอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่ง
นั้น ๆ  

 
        10.3)  จําแนกโดยลําดบัขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฎการณตามลําดับ 

แหงเหตุปจจยั ใหมองเห็นตวัเหตุปจจยัที่แทจริงที่เกิดขึ้นในแตละขณะ ทําใหไดหรือใหขอมูลที่ตรง
กับความเปนจริง โดยไมสรุปเอาเอง 
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        10.4)  จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจยั คือ สืบสาวหาเหตปุจจัยตาง ๆ  
ที่สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฎการณตาง ๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่ส่ิงทั้งหลายไมได
ตั้งอยูลอย ๆ แตเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตแุหงปจจัย การคิดจําแนกในแงนี้ตรงกับวิธีคิดแบบที่ 2 คือ วิธี
คิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย  
 

        10.5)  จําแนกโดยเงื่อนไข คือ  การจําแนกเงื่อนไขทีเ่กี่ยวของใหชัดเจนกอน  
แลวจึงเสนอขอสรุปหรือวินจิฉัย  

 
10.6) วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึง่  เปนการคิดจําแนก 

แยกแยะแลวช้ีแจงแงมุมตางๆ จนผูถามเขาใจแจมแจง (พระธรรมปฎก, 2547: 576-727)   
 

      จากที่กลาวมาขางตนสรปุไดวา กอนทีผู่เรียนจะเขาสูการฝกอบรมในขั้นไตรสิกขานั้น  
เราตองพัฒนาผูเรียนนั้นใหมสัีมมาทิฏฐิ หรือการเตรียมพรอมในความคดิ ความเชื่อที่ถูกตอง
เสียกอน ซ่ึงการเตรียมพรอมในขั้นนี้อาศยัปจจัย 2 อยางคือ ปจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ ที่ไดจาก
การอบรมสั่งสอน แนะนํา ถายทอด เรียนรู เลียนแบบจากพอแม ครู เพื่อน บุคคลที่แวดลอม
ตลอดจนสื่อตางๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ในโรงเรียน และปจจัยภายใน คือ 
โยนิโสมนสิการ  ซ่ึงจากการศึกษาทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของ Piaget  และงานวิจัยใน
ปจจุบัน  ผูวจิยัมีความเชื่อวาการคิดโยนิโสมนสิการนั้นสามารถนํามาฝกและพัฒนาเดก็ปฐมวยัได 
โดยจะตองคํานึงถึงพัฒนาการและการเรียนรูเปนสําคัญ  ซ่ึงแมวาจะเปนการฝกคิดเบือ้งตนก็ตาม แต
ก็นับวาเปนการวางพื้นฐานใหเด็กรูจักคิด พิจารณาในขัน้สูงตอไป และเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในตวั
ผูเรียนแลว ก็จะเขาสูขั้นไตรสิกขา ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป 
 

2.  การพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 
 
       ไตรสิกขา คือ การฝกอบรมกาย วาจา ใจ และปญญาของมนุษย ใหสามารถคนพบและ
ควบคุมตนเอง เรียนรูพัฒนาตนเองโดยใชปญญาเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนและผูอ่ืน ตามหลักการ
ศึกษา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา (สุมน  อมรวิวัฒน, 2542: 15)  การฝกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เปนการศึกษาทีม่ีลักษณะบูรณาการและปจจยยาการ ที่วามีลักษณะบูรณาการนัน้ เพราะ
ทุกองคประกอบ คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั้นอยูในองครวมของมรรคมีองคแปดนั้นมีลักษณะ
ผสมผสานกลมกลืนอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  มีความสอดคลองกันทัง้ในดานที่ตองละเวนและใน
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ดานที่ตองเจรญิงอกงาม ยากที่จะแยกออกจากกัน และไมสามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได 
สวนที่เปนปจจยยาการนั้นเพราะศีล สมาธิ ปญญา เปนองคประกอบที่อางอิงอาศัยกันตลอด   
(สุมน  อมรวิวฒัน, 2544: 120)  
 

      2.1  การฝกอบรมศีล   
 

เปนการฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบวนิัย ใหมีสุจริตทางกาย วาจา 
และอาชีวะ เปนการดํารงตนอยูดวยด ีและสามารถอยูรวมกันในสังคมได ถือเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพจิตและปญญา (พระธรรมปฎก, 2547: 603-604) ดวยที่ศีลเปนการสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม พระพุทธศาสนาจึงไดแยกศีลออกเปนหมวดๆ คือ  
 

1.  อินทรียสังวรศีล  คือการรูจักใชอินทรยี เชน ตาดู หฟูง ใหดูเปน ฟงเปน ดูให 
ไดความรู มีสติไมไหลไปตามความยินดียนิราย ชอบชังเทานั้น 
 
  2.  ปจจยปฏิเสวนา ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอีกดานหนึ่งก็คือ การเสพบริโภค 
ชีวิตจะเปนอยูไดดวยอาศยัอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศยั ปจจัยเครื่องใชสอยตางๆ รวมไปถึงพวก
อุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย การเสพบริโภคส่ิงทั้งหลายดวยปญญารูเขาใจใหไดประโยชนที่แทแก
ชีวิต ไมใชเพียงเพื่อสนุกสนานเทานั้น  
 

3.  อาชีวปาริสุทธิศีล  เปนศีลดานอาชีวะ คอื การเลี้ยงชีพ ฉะนั้นอาชวีะที่เปน 
สัมมาอาชีวะ จึงเปนศีลสําคัญในมรรคมีองคแปดดวย การเลี้ยงชีพหรือการทํามาหาเลี้ยงชีพนี้เปน
เร่ืองใหญมากในสังคมมนุษย อยางทีว่า โลกมนุษยเปนไปตามกรรม กรรมใหญก็คือ การเลี้ยงชีพ
ของมนุษยอยางที่แยกเปนเกษตรกรรมพาณิชกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การ
ประกอบอาชพีตางๆ ทาํใหโลกเปนไปอารยธรรม จะมคีวามเจริญในแนวไหน ก็เปนไปตามอาชีวะ 
ถาเปนเด็ก อาชีวะที่ถูกตองก็หมายความวา ตองปฏิบัติหนาที่ของตัวเองใหสมกับการเลี้ยงดูของพอ
แม   เร่ืองสัมมาชีพนี่เปนเรื่องใหญของสังคมมนุษย อาชีพทุกอยางมีขึน้เพื่อจุดหมายในการ
แกปญหาชวีิตสังคม และเพือ่การสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ถาทําถูกตองตามวัตถุประสงคนั้น  
 

4.  ปาฏิโมกขสังวรศลี คือ ศีลที่เปนหลักกาํกับชุมชนหมายความวา ชุมชนแต 
ละชุมชนตลอดจนสังคมประเทศชาติ ตองมีระบบระเบยีบในการเปนอยู มีหลักการ มีกฎ มีกติกา 
หลักการ กฎ กติกาที่คุมใหชุมชนอยูกนัดี  ชาวบานมีศีล ๕ พระมีศีล ๒๒๗ ก็คือศีลประเภทนี ้ 
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ดังนั้น ศีล 4 หมวดนี้ จึงเปนการศึกษาที่เร่ิมตั้งแตในบาน เมื่อเด็กเกิดมา ก็ตอง 
รูจักเปนอยู ตั้งแตรูจักอยูรวมกับพอแม พีน่อง ตองรูวากินอาหารเพื่ออะไร นุงหมเสื้อผาเพื่ออะไร 
ความหมายและคุณคาที่แทของมันอยูที่ไหน ตลอดจนดเูปน ฟงเปน แคนี้ก็มีศีล (พระธรรมปฎก, 
2546: 13-16) 
 

      2.2  การฝกอบรมสมาธ ิ
 

สมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจไดแก การพัฒนาคณุสมบัติ 
ดานตางๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ในดาน
ความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมัน่คง ความเพยีรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแน
มั่นคง ความมสีติ สมาธิ และในดานความสขุ เชน ความอิม่ใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่น
ผองใส ความรูสึกพอใจ พดูสั้นๆ วาพัฒนาคณุภาพ สมรรถภาพและสุขภาพจิตใจ (พระธรรมปฎก, 
2539ข: 38) 
 
  พระธรรมปฎก (2547: 839-891) ไดกลาวถึงวิธีการเจรญิสมาธิไว 4 วธีิ สรุปได
ดังนี้คือ 
 
  1.  การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ  คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึน้ของสมาธิ
ในกระบวนธรรมที่เปนไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติ สาระสําคัญของกระบวนธรรมนี้คือ การ
กระทําส่ิงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ก็รูสึกปลาบปลื้มใจ จากนั้นก็เกิดเอิบอิ่มใจ รางกายผอนคลาย 
จิตใจสบายมีความสุข แลวสมาธิก็เกิดขึ้นได  กระบวนธรรมนี้จะเกิดขึ้นไดจะตองมีศีลรองรับอยู 
สําหรับคนทั่วไป ศีลนี้หมายถึงการไมเบียดเบียนลวงละเมิดใครที่จะเปนเหตใุหวุนวายใจ มีความ
ประพฤติที่สุจริต เกิดความสบายใจ มัน่ใจในตนเอง  สวนการกระทําที่ทาํใหเกิดความปลาบปลื้ม
บันเทิงใจ มไีดหลายอยางเชน การระลึกถึงการทํางานบาํเพ็ญประโยชนของตน การระลึกถึงพระ
รัตนตรัย หรือหยิบยกหลักธรรมบางอยางมาพิจารณาแลวเกดิความเขาใจไดหลักไดความหมาย ส่ิง
เหลานี้ลวนทําใหเกิดความปลาบปลื้มใจทั้งส้ิน 
 
  2.  การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท   อิทธิบาท 4 แปลวา ธรรมที่เปนเหตุให
ประสบความสําเร็จ 4 อยาง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และ
วิมังสา (การสอบสวนไตรตรอง) สาระสําคัญการเจริญสมาธิแนวนี้ คือ เอางาน ส่ิงที่ทําหรือจุดหมาย
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ที่ตองการเปนอารมณของจิต แลวปลุกเราระดมฉันทะ วิริยะ จติตะ และวิมังสา  เขานําหนุนสมาธิก็
เกิดขึ้น และมกีําลังแข็งกลา ชวยใหทํางานไดอยางมีความสุขและบรรลุผลสําเร็จ 
 
  3.  การเจริญสมาธิอยางสามัญหรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา  การฝกวิธีนีแ้บง
ออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ  การฝกเพื่อใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนทางปญญา ไดแกการใช
สตินําทางใหแกปญญา ใชสติดึงจิตอยูกับอารมณแลวปญญาก็พิจารณาหรือรูเขาใจอารมณนั้น วิธีนี้
สมาธิไมใชตัวเนน แตพลอยไดรับการฝกไปดวย พรอมกบัสงเสริมการใชปญญาดวย การฝกแบบนี้
ไดแก วิธีการสวนใหญของสติปฏฐาน เรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน อีกวิธีหนึ่ง
คือ การฝกเพื่อสรางสมาธิเพียงดานเดียว ไดแก การใชสติคอยจับอารมณไว ใหจิตอยูกับอารมณไม
คลาดกัน หรือตรึงจิตใหอยูกบัอารมณที่กําลังกําหนดนั้นเรื่อยไป เปนวธีิการที่เนนสมาธิโดยตรง 
 
  4.  การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน  เปนวิธีการปฏิบตัิที่เอาจริงเอาจัง เปนงาน
เปนการ โดยมุงฝกเฉพาะแตตัวสมาธิแทๆ มีขั้นตอนที่ดําเนินไปตามลําดับ เร่ิมจากการมีศีลให
บริสุทธิ์หรือชําระศีลหมดจดแลว จากนั้นขจัดเหตกุังวลที่ยากตอการเกิดสมาธิ เขาหากัลยาณมิตร 
รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งที่เหมาะกับจริยาของตนเอง  อยูในวดัหรือสถานปฏิบัติที่เหมาะ
แกการเจริญสมาธิ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 
 

      2.3  การฝกอบรมปญญา 
  

  ปญญา คือ ความรูทั่ว รูชัด ไดแก ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล หรือความรู
ประเภทคัดแยก จัดสรร วินจิฉัย แยกแยะวนิิจฉัยไดวาจริง เท็จ ดี ช่ัว ถูก ผิด ควรไมควร คุณ โทษ 
ประโยชน ไมใชประโยชน รูความสัมพันธระหวางเหตแุละผล หรือปจจัยตางๆ รูภาวะตามเปนจรงิ
ของสิ่งตางๆ รูวาจะนําไปใชปฏิบัติอยางไรจึงจะแกปญหาได หรือสําเรจ็ผลที่มุงหมาย เปนความรู
ที่มําใหรูจักดําเนินชวีิตใหถูกตองดีงาม ไมกอใหเกิดปญหาหรือเปนทีม่าของความทุกข  
(พระธรรมปฎก, 2547: 422-423) 
   

ปญญาหรือความรูในพุทธศาสนา แบงตามแหลงที่มาได 3 ประการ คือ 
 

  1.  สุตมยปญญา  หมายถึงความรอบรูและรูลึกที่เกิดจากการรับขอมูลจากแหลง
ความรูภายนอกตัวเรา คือ ปรโตโฆสะ คนที่มีสุตมยปญญามากจัดวามคีวามจําดี เปนพหูสูต คือผูคง
แกเรียน เชนผูทรงจําพระไตรปฎกหรือคนที่เรียกวาสารานุกรมเคลื่อนที่ 
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  2.  จินตามยปญญา หมายถึงความรูรอบและรูลึกที่เกิดจากการคิด ซ่ึงเปน
กระบวนการทาํงานของจิตภายในตวัเรา มโียนิโสมนสิการเปนจุดเริ่มตนของการคิดถูกทาง คนที่มี  
จินตมยปญญาจะฉลาดในการวิเคราะหขอมูล เนนการคดิ วิเคราะหมากกวาการจดจาํ  
 
  3.  ภาวนามยปญญา หมายถึงความรูรอบและรูลึกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ซ่ึง
ผานขั้นตอนการลองผิดลองถูก ผูที่มีทักษะในเรื่องนี้จัดวามีภาวนามยปญญา การที่เราเขียน
ตัวหนังสือ ก ข ค ไดไมใชเกิดจากการทองจํา แตเกิดจากการลงมือเขียนจริงๆ ตัวหนังสือ ก ข ค จึง
กลายเปนทกัษะที่เราสามารถเขียนไดอยางอัตโนมัติ นี่เปนผลของการลงมือปฏิบัติ ปญญาที่เกิดจาก
ประสบการณของการปฏิบัติจัดเปนภาวนามยปญญา   
    
  เพื่อพัฒนาปญญาทั้ง 3 ประการ พระพุทธเจาทรงใชกระบวนการเรยีนการสอนที่
เรียกวา ปญญาวุฑฒิ คือวิธีการพัฒนาปญญา 4 ขั้นตอนคือ  
 
  1.  สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบคนดีหรือมแีหลงขอมูลที่ดี 
 
  2.  สัทธัมมัสสวนะ คือ การศกึษาคําสอนของคนดีหรือศกึษาหาความรูจาก
แหลงขอมูลที่ดี 
 
  3.  โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดยแยบคายหรือคิดเปน 
 
  4.  ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  คือ การปฏิบัติธรรมนอยใหคลอยธรรมใหญ นั่นคือการฝก
ทักษะ เชน เลือกประเดน็ที่ไดเรียนมาทดลองแกปญหาในชีวิตจริง (พระราชวรมุณี, 2543: 10-11) 
 

      ในทางพระพุทธศาสนา กลาววาการศกึษาเปนเรื่องของชีวิต  คือ เปนการศึกษาให
มนุษยมีชีวิตใหอยูรอด ใหรูจักตนเอง มีสติ มีปญญา รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการ
ที่จะทําใหมนษุยพัฒนาไปสูจุดหมายนั้น คอื การฝกอบรม พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ซ่ึง
ประกอบไปดวย ศีล สมาธิ และปญญา โดยท้ังสามนี้ตองพัฒนาไปพรอมๆ กันไมสามารถแยกออก
จากกนัได  เปนสิ่งที่เกื้อกูลกนั  นั่นคือศีลจะชวยใหสมาธิและปญญาเกดิงายขึ้น สมาธิและปญญาก็
ชวยใหศีลดีขึน้เชนกนั  นอกจากนี้ในการฝกอบรมตามหลักไตรสิกขา ส่ิงสําคัญคือการลงมือกระทํา
จริงไมใชเกดิจากการทองจํา ดังนั้นในการที่จะการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา  จึงตองสอนให
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เด็กรูจกัพิจารณาใหครบทั้ง 3 ดานพรอมกบัลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแตการเรียนรูในชีวิตประจําวัน
ของตนเองใหกินเปน อยูเปน ไปสูการมีความสัมพันธกบัสังคมและโลกภายนอก 

 
      การวัดผลการฝกอบรมตามหลักไตรสิกขาดวยภาวนา ๔   พระธรรมปฎก (2539ข: 39-

44; 2545: 35-38) ไดกลาววา เมื่อฝกอบรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล (พฤติกรรม)  สมาธิ (จิตใจ) 
และปญญา อยางเปนองครวมแลว ใหวดัผลของการฝกนั้นดวย ภาวนา ๔  คําวา “ภาวนา” หมายถึง  
ทําใหเจริญ ทําใหเปน ทาํใหมีขึ้น  ภาวนา ๔ นี้ประกอบดวย  
 

      1. กายภาวนา  คือ การพฒันาดานความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่เปนกายภาพ หรือ 
ทางวัตถุ เชน พวกธรรมชาต ิพวกวัตถุ พวกส่ิงเสพ บริโภค ส่ิงที่ตาด ูหูฟง  

 
      2. ศีลภาวนา คือ  การพฒันาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคมดานเพื่อน 

มนุษยรวมทั้งสัตวทั้งหลายอื่นดวย  
 

      3. จิตตภาวนา  คือ การพัฒนาจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในความดีงาม ความ 
เขมแข็ง มั่นคง สงบสุขและปนอิสระ 
 

      4.  ปญญาภาวนา  คือ การพัฒนาปญญา การเสริมสรางความรูความเขาใจ ความคิด 
เหตุผล และการหยั่งรูความจริงจนเขาถึงอิสรภาพ มีชีวิตที่ดีงาม ปลอดทุกข ปราศจากปญหา 
  

จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ 
Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura ซ่ึงเปนทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของชาติตะวนัตก  และแนวคิดในการพฒันามนุษยตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงเปนแนวคิดของชาติ
ตะวนัออก ผูวจิัยพบวา ทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดวยเหตุผลที่วาในการจดัการศึกษาหรือการพัฒนามนุษยนั้น ควรจะ
พัฒนาใหเปนไปอยางองครวม ครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา ซ่ึงกระบวนการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนาหรือไตรสิกขานั้นเปน
กระบวนการทีค่รอบคลุมการพัฒนามนุษยในทุกๆ ดาน  ในสวนของทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูตางๆ นี ้ก็จะเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเขาใจในพัฒนาการและความสามารถของผูเรียน หรือ
วิธีการที่จะสงเสริมการเรียนรูใหแกเดก็ปฐมวัย  
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ดังนั้นในการนําแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมาใชในการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดในการพฒันามนุษยตามหลักพุทธศาสนามาเปนกระบวนการหลกัในการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก โดยเนนการเตรียมความพรอมทางดานความคิด ความเชื่อที่
ถูกตอง หรือการสรางสัมมาทิฎฐิใหเกิดขึน้ในเด็กปฐมวยั  ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญมากเพราะถือเปน
จุดเริ่มตนของการศึกษา ในขั้นนี้อาศัยปจจัยอยู 2 ประการ คอื  ปรโตโฆสะ ในสวนนี้เปนการสราง
ปจจัยภายนอก เร่ิมตั้งแตบริบทที่แวดลอมตวัเดก็ การจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียน การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรยีน การเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณทีเ่อื้อตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่
ผูวิจัยและครูสรางขึ้น  ซ่ึงทฤษฎีทางตะวันตกที่จะนํามาใชรวมกันคือทฤษฎีของ Vygotsky  ที่
อธิบายถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กแวดลอมอยูจะมีสวนในการพัฒนาสติปญญาของ
เด็ก  ในสวนของบุคคลที่แวดลอมตัวเดก็ ไมวาจะเปนครู พอแม ผูปกครอง เพื่อน จะตองมีลักษณะ
เปนกัลยาณมติร  ชวยเหลือ แนะนํา และเปนตัวแบบที่ดใีหแกเดก็ ซ่ึงการที่เด็กจะเลียนแบบตวัแบบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยกระบวนการตางๆ ที่กลาวไวในทฤษฎีของ Bandura  ปจจัยที่
สอง คือ โยนิโสมนสิการ เปนปจจยัภายใน คือเปนการสอนใหเด็กรูจกัคิดใหถูกวิธี คิดเปนตามเหตุ
และผล โดยมวีิธีคิดตางๆ 10 วิธีดวยกนั ซ่ึงจากการศึกษาทฤษฎีของ Piaget และงานวจิัยในปจจุบนั 
พบวาเดก็ปฐมวัยมีความสามารถในการใชสัญลักษณ  ความเขาใจในความเปนเหตแุละผล  ความ
เขาใจในการจดัประเภทหมวดหมู  ความเขาใจในความคดิ ความเชื่อ ความตองการของผูอ่ืน 
(Theory of  Mind) ซ่ึงจะเปนพื้นฐานความสามารถของเด็กปฐมวัยในการฝกเด็กคดิดวยวิธี 
โยนิโสมนสิการ ในการวจิัยนี้ไดสรุปยอวธีิคิดโยนิโสมนสิการเหลือ 6 วิธี ตามคําแนะนําของ 
ทานพระธรรมปฎก ซ่ึงวิธีคิดทั้ง 6 วิธีนี้ครอบคลุมการคิดทั้ง 10 วิธี  นัน่คือ  คิดแบบรูเทาทัน
ธรรมดา  คิดแบบแกปญหา  คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม   
คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง (พระธรรมปฎก, 2542; อาภา  จันทรสกุล,  
นภาพร  ปรีชาสมารถ, และ จิตตินันท  บุญสถิรกุล,  2546)  มาใชในการพัฒนาเดก็ใหเปนผูที่คิดเปน
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ซ่ึงเด็กปฐมวัยจะมี
ความสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการแตละวิธีไดมากนอยเพยีงใด และทักษะการคดิ 
โยนิโสมนสิการวิธีใดที่เหมาะสมจะนํามาใชกับเดก็ปฐมวัยนัน้  เปนสิ่งที่ผูวิจัยตองศกึษาและเปน 
ขอคนพบในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 

ในการจดัประสบการณการเรียนรู ผูวิจยัไดนําหลักไตรสิกขามาใชอยางบูรณาการกนั คือ 
ในกจิกรรมหนึ่งๆ จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาทั้งในดานพฤติกรรม จิตใจและปญญาไปพรอมๆ 
กัน โดยวิธีคิดโยนิโสมนสิการและปรโตโฆสะจะเปนฐานแนวคิดในการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อนําไปสูการพฒันาพฤติกรรม จิตใจและปญญา  ในการประเมินผลเดก็ปฐมวยั ผูวิจยั
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ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยดานพฒันาการรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 12 ขอ และทักษะ
การคิดโยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในตวัเดก็  สําหรับวิธีหรือกระบวนการที่ผูวิจัยใชในการประเมินผล
เด็กปฐมวัย  ผูวิจัยใชการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ ทั้งการสังเกตจาก
สถานการณจริงหรือสถานการณสมมติ การพิจารณาจากผลงานที่เด็กทํา การประเมินจากพฤติกรรม
ที่เด็กแสดงออกมา  และการสนทนาพูดคุยกับเด็กเพื่อวดัความคิด ความเขาใจในเรื่องตางๆ หลังจาก
ไดรับการจัดประสบการณในแตละหนวยการเรียนรู 

 
จากการที่ผูวจิยัไดวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎทีี่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยในครั้งนี้ พบวา แนวคิด ทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาเชื่อมโยงกนัไดตามขั้นตอนการพัฒนา
มนุษยตามแนวคิดพุทธศาสนา ดังจะเหน็ไดจากภาพที่ 5  
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1. ปรโตโฆสะ  
(ปจจัยสังคม สภาพแวดลอม, 

กัลยาณมิตร) 
 

ทฤษฎีของ Vygotsky : อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กแวดลอมอยู
จะมีสวนในการพัฒนาสติปญญาของ
เด็ก, Zone of Proximal Development 

 ทฤษฎีของBandura :  การเรียนรู
เกิดขึ้นไดโดยการสังเกตจากตัวแบบ
(Modeling) 

 
 

ปจจัยสภาพแวดลอม 5 ประการ คือ 
การจัดหองเรียน สื่ออุปกรณและแหลง
เรียนรู  บทบาทครู บทบาทเด็ก และการ
มีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน 

 

2. โยนิโสมนสิการ  
(การฝกใหเด็กปฐมวัยคิดอยางถูกวิธี  

คิดมีระเบียบ คิดอยางมีเหตุผล  
คิดใหเกิดผลที่พึงประสงค) 

                                
 

 
ทฤษฎีของ Piaget และงานวิจัยในปจจุบัน 

 
 
       เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช
สัญลักษณ  ความเขาใจในความเปนเหตุและ
ผล  ความเขาใจในการจัดประเภทหมวดหมู  
ความเขาใจในความคิด ความเชื่อ ความ
ตองการของผูอื่น (Theory of  Mind)  

1. การเตรียมความพรอมทางดานความคิด
ความเชื่อท่ีถูกตอง 

2. การพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ  ปญญา) 
การฝกอบรมพฤติกรรม  จิตใจ และปญญาอยางเปนองครวม 

 
 
 
ภาพที่ 5  การเชื่อมโยงแนวคดิพุทธศาสนากับแนวคิดทฤษฎีของ Piaget, Vygotsky 
               และ Bandura ตามขั้นตอนการพฒันามนุษยตามแนวคดิพุทธศาสนา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากการศึกษาคนควาเพื่อทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ โรงเรียนอนบุาลบานฝนด ี
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดคนควางานวิจยัในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชงิสังคมของ Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมของ Bandura และแนวคดิพุทธศาสนาไปใชในการจัดการศึกษาหรือจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ผูวิจัยจึงขอนําเสนองานวิจยัที่ไดศึกษามาโดยสรุปไวดังนี้ คือ 

 
1.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎี

วัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura ไปใชใน
การจัดการศกึษาหรือจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

      ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบวา สวนใหญแนวคดิทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของตางประเทศในชวงป ค.ศ. 2001-2006  มักนําเอาทฤษฎี 
วัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky มาใช  ดังจะเห็นไดจากงานวจิัยของ French (2004) ที่ไดพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ช่ือวา  ScienceStart!  เปนหลักสูตรบูรณาการ ที่มีรูปแบบเต็มวัน 
หลักสูตรครอบคลุมในกลุมทักษะตางๆ คือ ภาษา การรูหนังสือ  การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การ
ควบคุมตนเอง การวางแผนและการแกปญหา หลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นนี้อยูบนสมมติฐานที่วา 
“คําแนะนําจากผูใหญจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูในเรื่องราวสิ่งตางๆรอบตัว” ตามแนวคิดของ 
Vygotsky  การจัดการเรียนการสอนเนนกิจกรรมที่สัมพันธกับภาษาและการรูหนังสือ การสราง
บทเรียนวิทยาศาสตรจะมีเนือ้หาที่เนนใหเด็กคิดดวยเหตผุลอยางวิทยาศาสตรที่ไมซับซอนมากนัก 
เชน การถาม การวางแผน การทํานาย การลงมือกระทํา การสังเกตและการรายงานผล บทเรียน
วิทยาศาสตรในแตละวันจะสงเสริมการรูหนังสือโดยใชการอานออกเสียงในศนูยการเรียนรูที่
หลากหลาย  รวมทั้งกิจกรรมศิลปะและกจิกรรมกลางแจง ทักษะทางคณิตศาสตรและสังคมจะถูก
บูรณาการในกจิกรรมวิทยาศาสตร  บทเรียนจะประกอบไปดวยโมดูล 4 ชุด ในแตละโมดูลจะมีการ
ตอเนื่องและลําดับเนื้อหาไวรวมทั้งเชื่อมโยงกับบทเรยีนที่ผานมาดวย  ผลของการใชหลักสูตรพบวา 
เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่สูงขึ้น  มีระดบัของพัฒนาการทางสติปญญาและภาษาสูงกวาเด็กที่เรยีน
ในหลักสูตรวชิาการ 
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      นอกจากนีย้ังพบวามนีักวิจัยไดนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget และ
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ไปประยกุตใชรวมกันในจดัทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ซ่ึงหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนัน้จะเนนไปทีก่ารเรียนรูคณิตศาสตรของเด็ก ในงานวิจยัเร่ืองแรก 
Greenes, Ginsburg, and Balfanz (2004) ไดออกแบบหลักสูตรที่ช่ือวา Big Math for Little Kids   
ซ่ึงเปนหลักสตูรสําหรับเด็ก 4-5 ขวบ หลักสูตรพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานงานวิจยัและการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร ประกอบไปดวย 6 สาระคือ จํานวน การวัด รูปราง กระบวนการคิดในสมองเกี่ยวกับ
จํานวน รูปแบบและตรรกะ  และทิศทางและระยะ  การจดัการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรม
และนิทานเพื่อพัฒนาความคดิใน 6 สาระที่กําหนดไว ซ่ึงนําไปสูการคิดทางคณิตศาสตรที่เปน
เร่ืองราวและมลํีาดับ กิจกรรมมีลักษณะสงเสริมความอยากรูอยากเห็นของเด็ก เนนการเลนที่เปน
การเรียนรูอยางมีเปาหมายเกีย่วกับคณิตศาสตร และสงเสริมใหเดก็คดิและแสดงออกถึงการคิดอยาง
คณิตศาสตร  ในหลักสูตรนอกจากจะเนนพฒันาการทางคณิตศาสตรแลวยังเนนภาษาที่เกี่ยวของกับ
คณิตศาสตรดวย จากผลการสังเกตในการใชหลักสูตรพบวามีคําถามอยู  2 ประเด็นสําหรับในการ
ทําวิจยัคร้ังตอไป คือ ความสามารถชนิดใดที่เด็กสามารถพัฒนาไดในบริบทที่เต็มไปดวยการเรียนรู
เกี่ยวกับคณิตศาสตร และการเรียนรูทางคณติศาสตรแบบใดที่ชวยสงเสริมภาษาและการรูหนังสือ 
เชนเดยีวกับ Sophian (2004)  ที่พัฒนาหลักสูตรเนนการเรยีนรูคณิตศาสตรในโปรแกรม Head Start  
เปนโปรแกรมที่จัดการศึกษาและใหโอกาสทางสังคมแกเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ซ่ึงมาจากครอบครัวที่มี
รายไดต่ําและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพอแมในการจดัการศึกษาและเลี้ยงดูเดก็รวมทัง้
ชวยเหลือครอบครัวของเด็กใหมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้มุงเนนไปที่การ
ประยุกตในเรือ่งที่เกี่ยวกับการนับ การวัดและการแยกแยะความสัมพนัธระหวางรูปทรงเรขาคณิต  
การจัดกจิกรรมแบงเปน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ทําโดยครู และกิจกรรมที่ใหพอแมไปทํารวมกับ
เด็กที่บาน ในการทดลองใชหลักสูตรประกอบไปดวยกลุมทดลองที่นําหลักสูตรนี้ไปใช และอีกสอง
กลุมที่เปนกลุมเปรียบเทียบ คือกลุมที่เนนการสอนการรูหนังสือมากกวาคณิตศาสตรและกลุมที่
ไดรับการสอนปกติ เดก็ที่เขารวมการทดลองมีอายุเฉล่ีย 2.6-4.7 ป  ในการประเมนิหลักสูตร 
ประเมินในตอนตนปและปลายป โดยผูวิจัยใชมาตรวัดระดับยอยๆ ทางคณิตศาสตรของ DSC ที่
ประกอบไปดวยขอคําถามเกีย่วกับการจัดหมวดหมู การอนุรักษจํานวน การประมาณคาและ
เรียงลําดับ และเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผลการวิจัยพบวาในเดก็ทีอ่ยูในกลุมทดลองมีคะแนน
การเรียนรูคณติศาสตรสูงกวากลุมเปรียบเทียบทั้งสองกลุม 

 
      ผูวิจัยไดศกึษางานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับนวตกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

ตางประเทศทีน่ักการศึกษาของประเทศไทยมักนํามาใชในการจัดหลักสูตร  คือ Reggio Emilia  
Approach  และ Constructivist Approach ซ่ึงมีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
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ของ Piaget  และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky  ไดแกงานวิจัยของ Lee (2001) และ  Jo 
(2002) ที่ศึกษาโปรแกรมการสอนแบบ Reggio Emilia  โดย Lee (2001) ไดศึกษาถึงกลยุทธหรือวิธี
ที่ครูใชเพื่อใหเด็ก อายุ 2-3 ป เกิดการเรยีนรู และศึกษาวาการเรียนรูและความเขาใจของครูถูกพัฒนา
ไปใชในการสอนแบบ Constructivist ไดอยางไร  และ  Jo (2002) ไดศึกษาบทบาทของพอแมใน
การยอมรับและเขาใจในพฒันาการของหลกัสูตรอุบัติการณ (Emergent curriculum) ในหองเรียน
ปฐมวัย ตามแนวคิดของ Reggio Emilia  ทฤษฎีที่ใชในการตอบคําถามวิจยัคือ ทฤษฎีของ Piaget 
และ Vygotsky 

   
      วิธีการดําเนินวจิัย ใชวิธีการสังเกตกลุมตัวอยางเหมอืนกัน โดย Jo (2002) ศึกษาใน

หองเรียนเด็กกอนวยัเรียนของผูวิจัยและหองเรียนในโรงเรียนเอกชนอกีแหงที่มีปรัชญาการศึกษา
คลายกัน ทั้ง 2 โปรแกรมมีแนวปฏิบัติที่สัมพันธกับปรัชญาของ Reggio Emilia ซ่ึงประกอบดวย 
การสรางความสนใจของเดก็โดยการใชหลักสูตรอุบัติการณ และสงเสริมใหพอแมมสีวนรวมใน
โปรแกรม ผูวจิัยใชการสังเกตพอแมที่เขารวมการศึกษา จาํนวน 6 คนจาก 2 โปรแกรม เปนเวลา      
4 เดือน รวมทัง้มีการสัมภาษณพอแมและครูเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธและการใชหลักสูตร
อุบัติการณ   และ Lee (2001) ใชการสังเกตอยางมีสวนรวม การมปีฏิสัมพันธและการตรวจเอกสาร 
ในการสังเกตบริบทของหองเรียนจะมีการสรางคําถามใหมๆ การแลกเปลี่ยนความคดิ  และให
คําอธิบายในเชิงลึกจนความเขาใจในหวัขอที่เปลี่ยนไป งานวิจยัช้ีใหเห็นความแตกตางในประเดน็ที่
เกี่ยวกับการสอนแบบ Constructivist ที่ประกอบไปดวย สภาพแวดลอม หลักสูตร กลยุทธในการ
สราง  การสนทนา และการใชสัญลักษณ   
 

      ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพอแมและครู ในการสอนแบบ Reggio 
Emilia  พอแมเปนผูสนับสนุนคนสําคัญในหองเรียนเด็กปฐมวัย ทําใหเกิดความเขาใจวาพอแมมี
ความเกีย่วของอยางไรในโปรแกรมการศึกษาปฐมวยั  และมีอิทธิพลอยางไรตอการพฒันาหลักสูตร
อุบัติการณ  รวมทั้งพอแมและครูรับรูกระบวนการนี้ไดอยางไร (Jo, 2002)  เด็กสามารถแสดงให
เห็นวามีความสามารถในการสรางความรูดวยตนเองได โดยครูเปนผูมบีทบาทสําคัญในการสงเสริม
ใหเดก็เกดิการเรียนรูในสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมไวอยางรอบคอบ และการใชอุปกรณที่เหมาะสม  ครู
สงเสริมเด็กโดยใชการสนทนาเกีย่วกับหวัขอในหลักสูตรอุบัติการณและมีเปาหมายไปที่ความ
สนใจของเดก็ในกลุมเล็กๆ  และพบวาทั้งครูและเด็กใชวิธีการสนทนา และติดตอกนัโดยใชขอมลูที่
ไดมาจากครั้งกอนๆ และนํามาพัฒนาความคิดตอไป (Lee, 2001) 

 



    
 

60 

      สําหรับการนําทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura ไปใชในการจดัทํา
หลักสูตรนั้น พบวา Gribble, Falciglia, Davis and Couch (2003) ไดจัดทําหลักสูตรเพือ่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคผลไมของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา โดยการเพิ่มความรูทางโภชนาการ 
ความชอบและพฤติกรรมการบริโภคผลไม และใหความรูแกพอแมในการเรียนรูกลยทุธในการให
อาหารและควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก  กลุมตวัอยาง คือ เดก็นักเรียนชั้นเกรด 5-6 อายุ 
10-12 ป และพอแมของเด็ก จากรัฐ Ohio  หลักสูตรประกอบดวยบทเรยีนสําหรับเดก็ที่เนนการให
ความรูและกจิกรรมเสริมสรางทักษะ และการมีปฏิสัมพันธรวมกับพอแม และบทเรยีนสําหรับพอ
แมในการใหความรูเร่ืองผลไมเชนเดยีวกับเด็ก และการเรยีนรูเทคนิควิธีการตางๆ เกี่ยวกับการให
อาหารเพื่อเพิม่การบริโภคผลไมของเด็ก บทเรียนที่สรางขึ้นเพื่อสอนในแตละครั้งจะประกอบไป
ดวยการใหความรูเกี่ยวกับผลไมทุกชนิด เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมาย หลังจากนั้นจึงเปน
กิจกรรมเกมทีท่ํารวมกันระหวางพอแมและเด็ก โดยใหเด็กไดมีโอกาสชิมรสชาติของผลไม ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเพื่อวัดความรู ความชอบ พฤติกรรมการบริโภคผลไมในกลุมตัวอยางทัง้กอนและหลงั
การทดลอง ผลการวิจัยพบวา เด็กในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนในดานความรูและ
พฤติกรรมการบริโภคผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ความชอบในการบริโภคไมแตกตาง
กันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  

2.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนําแนวคิดพทุธศาสนาไปใชในการจดัการศึกษาหรือจดัทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

      จากการศึกษาเอกสารพบวา มีงานวิจยั 2 เร่ือง ที่ไดศึกษาการนําแนวคิดพุทธศาสนาไป
ใชในการสอนและสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คืองานวิจยัของวรัิตน  มัณฑานนท (2545) ที่
ศึกษาวเิคราะหอิทธิพลของหลักไตรสิกขาที่มีตอการเรียนรูของเด็ก ตลอดจนศึกษาผลและอุปสรรค
ของการใชหลักไตรสิกขาเปนแกนหลักในการสงเสริมการเรียนรูแกเด็กในศูนยเดก็กอนเกณฑวดั 
ศิริพงษธรรมนิมิต โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสมัภาษณผูบริหาร ครูและผูปกครองเด็ก และ
ใชการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมสีวนรวม และศึกษาจากเอกสารตางๆ ผลการวิจยัพบวา 
ศูนยเดก็กอนเกณฑวัดศิริพงษธรรมนิมิตจดัการศึกษาโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา มา
บูรณาการเพื่อพฒันาจริยธรรมของเด็ก  ผลจากการสอนโดยใชหลักไตรสิกขาทําใหเดก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย วาจา จติใจและสติปญญาไปในทางที่ดี คือ มีจริยธรรมสูงขึ้น มีปฏิสัมพันธที่ดี
กับสิ่งแวดลอม เชน มีความเมตตากรุณา จติใจออนโยน เสียสละ เอื้อเฟอ มีสติ รูจักชวยเหลือตนเอง 
ราเริงแจมใส ในสวนของปญหาและอุปสรรค พบวา ศูนยเด็กจดัการเรียนรูที่เนนพัฒนาจริยธรรม
มากกวาวิชาการ ถึงแมจะเหมาะกับยุคสมัยบริโภคนิยม แตควรเพิ่มความรูทางวิชาการควบคูกันไป 
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ครูผูสอนที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรียังมีจํานวนนอย และยังพบวาการที่เด็กไดรับการฝกอบรม
จนมีจิตใจสูงดานจริยธรรมจะทําใหมองโลกในแงดีเกินไปจนถูกสังคมเอาเปรียบได และงานวจิัย
ของดารารัตน  อุทัยพยัคฆ (2548) ที่ไดศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อ
เสริมสรางพฤติกรรมการอนรัุกษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง คือ เด็กระดับชั้นอนุบาล 
ปที่ 2 ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวธีิที่ยึดธรรมะหลัก คือ หลัก
อริยสัจ 4  และธรรมะประกอบ คือ หลักกัลยาณมิตร หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา และหลัก
อิทธิบาท 4  และพบวาเด็กทีไ่ดรับการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีมีความรูความเขาใจ เจตคติ และ
การปฏิบัติในพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวาเด็กที่ไดรับการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวับ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
      นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยทีน่ําแนวคิดพุทธศาสนาไปใชในการจดัหลักสูตรระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแกงานวจิัยของโสธรารักษ  ชุนรักญาติ (2546) ซ่ึงศึกษาการดําเนินงานและ
ปญหาการดําเนินงานการจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพทุธ ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก 
สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่เปนผูริเร่ิมดําเนนิการในการจดัการศึกษาแนวพุทธ จํานวน 
6 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ ครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนและครูหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เครื่องมือที่ใช คือ  แบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสรางและแบบศึกษาเอกสาร  ผลการวจิัยพบวา ดานการเตรียมการจัดหลักสูตร 
โรงเรียนมีการจัดหาที่ปรึกษา จัดหาแหลงศึกษา จดัหาเอกสารขอมูล การจัดเตรียมบคุลากร การ
เตรียมคณะกรรมการสถานศึกษา การเตรยีมนักเรียน การเตรียมผูปกครองและชุมชน การกําหนด
ธรรมนูญสถานศึกษาและการจัดแผนปฏิบตัิการ และไมพบปญหาในการเตรียมการจดัหลักสูตร  
ดานการดําเนนิงานการจดัหลักสูตร มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเพิ่มเติมพุทธธรรมเปน
จุดเนนของสถานศึกษา ที่สะทอนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) แบบบูรณาการ
การจัดการเรยีนรูและในชีวติประจําวนั มีการจัดหนวยการเรียนรู โดยการบูรณาการพุทธธรรมใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการกําหนดกิจกรรมนักเรียน โดยเนนสงเสริมการ "กิน อยู ดู ฟงเปน" 
โดยไมพบปญหาในการดําเนินงานการจัดหลักสูตร สําหรับดานการติดตามประเมินผลการจัด
หลักสูตร มีการดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร โดยการสอบถามจากรองผูบริหาร
สถานศึกษา ฝายวิชาการและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศึกษา จากแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาและสังเกตจากการปฏิบัติงานของครูผูสอน และไมพบปญหาในการติดตามประเมินผล
การจัดหลักสตูร    
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      ตอมา  เพ็ญจันทร  เกรียงไกรสุข (2548) ไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนววิธี
พุทธ โดยบูรณาการพุทธธรรมเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีการวิจยัแบบการมีสวนรวม ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู พระและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบานคลองบัว ผลการวิจยั
พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนอยูในระดับดี และดีมาก พฤติกรรมดานจริยธรรมที่ประเมินโดย
ตนเองอยูในระดับดีมาก ที่ประเมินโดยครูอยูในระดับดี ที่ประเมินโดยเพื่อนและผูปกครองอยูใน
ระดับพอใช  สําหรับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร สวนใหญอยูในระดับด ี

 
      นอกจากการนําแนวคิดพทุธศาสนามาใชในการจดัทําหลักสูตรแลว ยังพบวามกีารนํา

แนวคดิดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการพฒันาผูเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ไดแก งานวิจัยของสุรพงษ  ชูเดช (2542) ที่ศึกษาผลของการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีตอ
การพัฒนาวินยัในตนเอง  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 48 คน แบงเปน 4 
กลุมตามประเภทของการอบรมเลี้ยงดู โดยไดรับการฝกอบรมจํานวน 11 สัปดาห ผลการวิจยัพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการอบรมตามหลักไตรสิกขามีวินัยในตนเองสูงกวานกัเรียนที่รับการฝกอบรมวินยั
ตามวิธีปกติ   สําหรับในระดับมัธยมศึกษา พบงานวจิัยของจันทรทิมา  เทียนศิริ (2547) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกตใชหลักไตรสิกขา  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 24 คน ที่มีคะแนนจากแบบ
คัดกรองปญหาสุขภาพจิตมากกวา 4 ขึ้นไป ซ่ึงหมายถึงการมีสุขภาพจิตไมดี  หลังจากที่กลุม
ตัวอยางเขารับการอบรมตามโปรแกรมสัปดาหละ 2 คร้ังๆ ละ 60 นาที เปนเวลา 6 สัปดาห และ
สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังๆ ละ 60 นาที เปนเวลา 1 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางมีคะแนนสุขภาพจติต่ํากวากอนการทดลอง 
 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura และ
แนวคดิทางพทุธศาสนาไปใชในการจดัการศึกษาหรือจดัทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั สะทอนให
เห็นวาในการที่นักการศึกษาจะพัฒนาหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งขึ้นมานั้น ควรจะมทีฤษฎีหรือ
แนวคดิที่เปนพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายของหลักสูตร และนําไปสู
หลักในการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมนิผล   

 
แนวคดิทฤษฎจีากประเทศทางตะวนัตก อยาง Piaget, Vygotsky,  Bandura นับวาเปน

ทฤษฎีที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ถึงแมวาในสวนของทฤษฎีของ Piaget  ที่กลาววาเด็กอายุ 2-7 ป 
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ถือวาอยูในขัน้พัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (Preoperations) และขาด
ความสามารถหลายอยาง เชน  การมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจํานวน (Number Concepts)  ความ
เขาใจในความเปนเหตแุละผล (Understanding of Cause and Effect) ความเขาใจในการจัดประเภท
หมวดหมู (Understanding of Categorization) และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตใจ (Theory of  Mind) แตจาก
การศึกษาของนักวจิัยในปจจบุัน พบวาเด็กเล็กๆ มีความสามารถเหลานี้แลวแมวาจะเปน
ความสามารถเบื้องตนก็ตาม  อยางไรก็ตามแนวคดิทฤษฎขีอง Piaget ก็ยงัไดรับการยอมรบัวาเปน
รากฐานในการศึกษาพัฒนาการสติปญญาของเด็ก  ในสวนของแนวคดิทางพุทธศาสนาที่เปน
แนวคดิที่มีเอกลักษณของประเทศตะวันออก เชน ประเทศไทย ถือเปนแนวคดิที่มุงเนนการพัฒนา
คนอยางเปนองครวมโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา  ผูวิจัยจึงมีแนวคดิที่จะนําจุดเดน
ของแนวคดิ ทฤษฎีทั้งสองฝาย มาเปนแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรยีนรูของเด็ก 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช และศกึษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวยั และความคดิเห็นของผูบริหาร ครู 
ผูปกครองที่มีตอหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวจิัย ดังนี้  
  
 1.  ขั้นพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช 
 
        1.1  ประชากร  ในขัน้ตอนนี้ ผูวิจยัรวบรวมขอมูลจากประชากร ซ่ึงประกอบดวย 
 
               1.1.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี จํานวน 4 คน  
 

              1.1.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี จาํนวน 26 คน  
  
                      1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ 
 

                1.2.1  แบบสัมภาษณความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการในประเดน็ดังนี ้คือ ความตองการ 
วิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตร สภาพการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนดําเนินการกอนที่จะรวม
พัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัย  ตลอดจนขอมูลทางกายภาพและความพรอมของโรงเรยีนในการพัฒนา
หลักสูตร 
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                   1.2.2  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ประกอบดวยจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย
มวลประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1-3   ประมวลการสอน หนวยการเรยีนรู และมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
  
                      1.3  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ  
 

                1.3.1  แบบสัมภาษณความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ผูวจิัยดําเนนิการสรางและพัฒนาดังนี ้

 
                                         1.3.1.1  ศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการสรางแบบสัมภาษณ  ศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับประเดน็คําถามเพื่อการวิเคราะหความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพฒันาหลักสูตร   
และสรางแบบสัมภาษณตามประเด็นที่ศกึษาได ดังนี ้
 

                1)  ความตองการ วิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
   2)  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ตารางกิจกรรมประจาํวัน 

ส่ืออุปกรณการเรียน และการประเมินผลของโรงเรียนกอนการพัฒนาหลักสูตร 
   3)  ขอมูลดานกายภาพของโรงเรียน 
   4)  ความพรอมของโรงเรยีนในการพัฒนาหลักสูตร  
 

          1.3.1.2  นําแบบสัมภาษณทีส่รางขึ้น เสนอตอกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณตอไป และนําไปสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนกอนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 1.3.2  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี 
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูวจิัยดําเนินการดังนี้  
 
           1.3.2.1  ศึกษา วิเคราห สังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัทั้งในและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย แนวคิดการพัฒนามนุษยตาม
หลักพุทธศาสนา  และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ 
Vygotsky และทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของ Bandura 
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               1.3.2.2  ผูวิจัย  ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรวมวิจยัที่สอนอยูในระดับชั้น
อนุบาลศึกษา  รวมกันจัดทําโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายมวลประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1-3    
ประมวลการสอน หนวยการเรียนรู ตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก  และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
โดยจัดประชุมกลุมและทํางานรวมกนั  
 
        1.3.2.3  ผูวิจัยนําหลักสูตรทีส่รางขึ้น  เสนอตอกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จาํนวน  3  ทาน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คือ ดร. ชลาธิป  สมาหิโต นางสาว
ศิรินพร  สันติเมทนีดล ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย และ ดร. นพเกา  ณ พัทลุง ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานหลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของหลักสูตรตามแนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณตอไป 
  
                      1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช  ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมลู
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 
           1.4.1  ขั้นเตรียมการพัฒนาหลักสูตร  ผูวจิัยดําเนินการดังนี้ คือ 
 

1)  ขั้นศึกษา วเิคราะห สังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัทั้งในและ 
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตก   รูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของชาติตะวันออก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย  รูปแบบการจัด
การศึกษาที่นาํแนวคดิทางพทุธศาสนามาประยุกตใช   แนวคดิการพฒันามนุษยตามหลักพุทธ
ศาสนา  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky และ
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura   ผูวิจัยไดแนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนา
หลักสูตร   

 
              2)  ขั้นศึกษาสภาพของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและความตองการใน
การพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน  ผูวิจัยเลือกโรงเรียนโดยใชวิธีแบบเจาะจง คือ โรงเรียนอนุบาล
บานฝนดี กรุงเทพมหานคร โดยวเิคราะหความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนา
หลักสูตร ในประเด็นตางๆ คอื ขอมูลทั่วไปและลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน  ความตองการ
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และวิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตร   สภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมประจําวนั ส่ือ
อุปกรณการเรยีน และการประเมินผลของโรงเรียนกอนการพัฒนาหลกัสูตร และความพรอมของ
โรงเรียนในการพัฒนาหลักสตูร  ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยพบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเปนโรงเรียนเปดใหม มแีผนงานที่จะเปด
การเรียนการสอนในระดับชัน้อนุบาลปที่ 1-3  ในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 แตยงัไมมีหลักสูตรที่
เปนเอกลักษณของตนเอง  อีกทั้งผูบริหารโรงเรียนมีแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
บริบทของสังคมไทยและสามารถพัฒนาเดก็ใหมีทกัษะการคิด มีคุณธรรม จริยธรรมและมีปญญา
รูเทาทันการเปลี่ยนของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัย และโรงเรียนมีความพรอมและมี
ความยินดีที่จะใหผูวจิัยเขาไปพัฒนาหลักสูตรใหแกโรงเรียน และจากศึกษาขอมูลทางกายภาพ 
พบวา โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีเปนโรงเรยีนอนุบาลขนาดเล็ก มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน 
จัดการเรียนการสอนแบบชั้นคละอายุ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนอยูในเขตชุมชนที่มีความปลอดภัย และมี
สภาพแวดลอมที่ดี ซ่ึงสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแนวคดิในการจัดทํา
หลักสูตรของผูวิจัย  
 

3)  ขั้นแนะนําตัวและสรางความสัมพันธ  ผูวิจัยแนะนําตวั ช้ีแจงเกีย่วกบั 
การทําวิจยัตอสถานศึกษา และสรางความคุนเคยกับผูบริหาร คณะครู  นักเรียนและผูปกครอง โดย
การทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียน  เชน กิจกรรมทัศนศึกษา Family trip การเขารวมประชุมครูและ
ผูปกครอง  
 
           1.4.2  ขั้นพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนา 
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครูไดดําเนินการรวมกนั
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก ในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 โดยมีขั้นตอนดงันี้  
 
                            1)  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษา เพื่อ
นําเสนอแนวคดิทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคดิทางพทุธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู   
 
         2)  จัดประชุมระดมสมองเพือ่จัดทํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
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        3)  จัดประชุมระดมสมองผูบริหาร และครูระดับชั้นอนบุาลศึกษา  เพือ่ 
รวมกันศกึษา แสดงความคิดเห็น วางแผน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  โดยจัดทําโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายมวล
ประสบการณ  ประมวลการสอน  หนวยการเรียนรู ตลอดจนแบบประเมินผลในแตละหนวยการ
เรียนรู 
 

4)  ใหกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ทาน คือ  
ผศ. ดร. ชลาธิป  สมาหิโต นางสาวศิรินพร  สันติเมทนีดล ผูเชี่ยวชาญทางดานการศกึษาปฐมวัย 
และ ดร. นพเกา  ณ พัทลุง ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน ตรวจสอบดูความสอดคลอง
ตามแบบประเมินการออกแบบโครงสรางหลักสูตร รายวิชา หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ นําขอคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ไดคาความสอดคลองทุกขอเทากับ 1.00 ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทานไดใหขอเสนอแนะ
พิ่มเติม  ซ่ึงผูวจิัยไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงแกไข และจัดทําออกมาเปนหลักสูตรเพื่อ
นําไปใช 
 
           1.4.3  ขั้นนําหลักสูตรไปใช  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ คือ 
 
   1)  ขั้นเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช   ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครู 
ไดมีการเตรยีมการกอนนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปทดลองใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 โดยการจดัประชุมและ
ปฐมนิเทศผูปกครอง  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนและครู  จัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ศึกษาขอมูลพืน้ฐานของครูและเด็ก   และการจัดตารางกิจกรรมประจําวนั  
 

  2)  ขั้นนําหลักสูตรไปใช   ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครูไดนาํหลักสตูร
ไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 นี้  จํานวน 1 หองเรียน ในระดบัเตรียมอนุบาล-อนบุาล 3 จํานวน
เด็กทั้งส้ิน 26 คน  มีอายุระหวาง  2.3-5.8 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)  โดยนําหลักสูตรไป
ใช 2 สวน คือ  การการนําหลักสูตรไปใชในกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน  และการนํา
หลักสูตรไปใชในกจิวัตรประจําวัน   
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 2.  ขั้นศึกษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
        2.1  ประชากร  ในขัน้ตอนนี้ ผูวิจยัรวบรวมขอมูลจากประชากร ซ่ึงประกอบดวย 
 
                2.1.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี จํานวน 4 คน  
 

               2.1.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและผูปกครอง จํานวน 26 คน  
  
                      2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ในขั้นตอนนี้มีเครื่องมือวจิัย คือ 
 

  2.2.1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง  
ที่มีตอหลักสูตรในประเด็นตางๆ  หลังจากการนําหลักสตูรไปใช มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ โดยการสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ  
 
                      2.3  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ  
 

     2.3.1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง 
ที่มีตอหลักสูตรในประเด็นตางๆ หลังจากการนําหลักสูตรไปใช มีทั้งส้ิน 3 ฉบับ โดยดาํเนินการ
สรางและพัฒนาดังนี ้

 
2.3.1.1  ศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการสรางแบบสัมภาษณ รวมทั้งศกึษา 

ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง เพื่อกําหนดกรอบการสรางเครื่องมือสําหรับ
สัมภาษณ 
 

2.3.1.2  สรางแบบสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นที่ตองสมัภาษณดังนี ้
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1)  ประเดน็การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ นโยบาย  
ปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน แนวคิดทางการศึกษา และบริบททางสังคมที่มีตอการพัฒนา
หลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรไปใช  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของเด็ก 
 

2)  ประเดน็การสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับแนวคดิทางการศึกษา  
สภาพบริบทของสังคม โรงเรียน ผูเรียนทีม่ีตอการพัฒนาหลักสูตร การเตรียมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของเด็ก 
 

3)  ประเดน็การสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกบัความคิดเหน็ตอ 
นโยบายของโรงเรียน  ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับสภาพสังคมปจจุบัน  วธีิจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และลักษณะผูบริหาร ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ลักษณะหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู
ของโรงเรียน พฤติกรรมและพัฒนาการของบุตรหลานของจากที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน 

 
2.3.1.3  นําแบบสัมภาษณทีส่รางขึ้น เสนอตอกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณตอไป 
  
                      2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นศึกษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตาม
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลแบง
ออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้  
 
           2.4.1  พัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของ
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี และการคิดโยนโิสมนสิการที่เกิดขึ้นในเด็ก  โดยพิจารณาจากผลที่ไดจาก
การประเมินในแบบประเมนิหนวยการเรยีนรูทั้ง 9 หนวยการเรียนรูตลอดภาคตน ปการศึกษา 2550    
แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสกิารในแตละหนวยการเรียนรู  แบบประเมินผลการทํางาน
และผลงานของเด็ก  และแบบบันทึกกจิวัตรประจําวัน/พฤติกรรมการเรียนการสอน   
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     2.4.2  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรยีน ครู ผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัย
สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู  และผูปกครองเด็กในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 โดยใชการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการนําหลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550  
 

ทั้งนี้ผูวิจยัไดมกีารติดตามผลการใชหลักสูตร  หลังจากสิ้นสุดการนํา 
หลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยตดิตามผลการใชหลักสูตรใน 2 ประเด็น  คือ การ
บริหารจัดการของโรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนรูของครู  โดยเขาไปสังเกตการณสัปดาห
ละ 1 คร้ัง ตลอดภาคปลาย ปการศึกษา 2550   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

1. ขอมูลดานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  วิเคราะหโดยสรุปความคิดเห็นจากการประชุมรวมกัน จากการ
แสดงความคิดเห็นของครูทุกคน และสรุปเปนความเรียงนําเสนอในรูปของจุดมุงหมายหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร ประมวลการสอน หนวยการเรียนรู และมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 

 
 2. ขอมูลการสังเกตพฤติกรรมและประเมนิคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของเด็ก และการคิด
โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในตัวเดก็ พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
จากการทํากจิกรรมในสถานการณจริง จากสถานการณสมมติ การสนทนาพูดคุยกับเด็ก  รวมถึง
ผลงานของเด็ก  โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคารอยละ  นําเสนอในรูปแบบตารางและเสนอเปนความ
เรียง สําหรับขอมูลที่ไดจากการบันทึกแบบระเบียนพฤติการณในตลอดระยะเวลาที่นําหลักสูตรไป
ใช นํามาวเิคราะห สังเคราะห เสนอเปนองคความรู   
 
 3. ขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง ที่มี
ตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็ก  ในประเดน็ตางๆ วิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณและเสนอเปนความเรียง 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัขอเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 
 
 1.  ผลการพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช  
 
 2.  ผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก      
 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช  
 

  ในการศึกษาผลการพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ไปใช  ผูวจิัยขอเสนอผลการศึกษาแบงเปน 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมการพัฒนาหลกัสูตร ขั้นพัฒนาหลักสูตร และข้ันนําหลักสูตรไปใช 
 
   1.  ขั้นเตรียมการพัฒนาหลกัสูตร  ในขั้นตอนนี้ผูวิจยัศกึษาใน 3 ขั้นตอนยอย คือ  
ขั้นศึกษาและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่นาํมาใชในการพัฒนาหลักสูตร  ขั้นศึกษาสภาพของ
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน และข้ันแนะนําตัว
และสรางความสัมพันธระหวางผูวิจยัและโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี โดยมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนดังนี ้
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     1.1  ขั้นศึกษาและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี ท่ีนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 
             ในขั้นศึกษาและสังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี ที่นํามาใชในการพฒันาหลักสูตร ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาใน 5 ประเดน็ คือ รูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวยัของชาติตะวนัตก รูปแบบการจดั
การศึกษาปฐมวัยของชาติตะวันออก    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย  รูปแบบการจัด
การศึกษาที่นาํแนวคดิทางพทุธศาสนามาประยุกตใช   และการสังเคราะหแนวคดิหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สรุปได
ดังนี้  
 

       1.1.1  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาตติะวันตก 
 
                                     จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัทั้งในและตางประเทศ พบวา 
รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตกมีมากมายหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเชื่อและ
แนวคดิของนกัการศึกษา นกัจิตวิทยาในแตละยุคสมัย    การจัดการศกึษาปฐมวยัเกดิขึ้นครั้งแรกที่
ประเทศเยอรมนั  Froebel (1782-1852)  เปนผูกอตั้งโรงเรียนอนุบาล ทีเ่รียกวา สวนเด็ก หรือ 
Kindergarten จากนั้นไดมีนกัการศึกษาอีกหลายทานไดพัฒนารูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวยั
ขึ้นมา ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาแบบ Waldorf , Montessori, Reggio Emilia Approach,  
High Scope Approach, Whole Language, Project Approach, Success For Life   ซ่ึงจากการศึกษา
งานวิจยัในประเทศไทยที่เกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย ตัง้แตป พ.ศ. 2539-2548 พบวารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตกที่ได
แพรหลายและมีอิทธิพลตอการจัดหลักสูตรปฐมวัยของไทยนั้นคือรูปแบบของ  Waldorf ,  
Montessori,  High Scope Approach, Whole Language, Project Approach  ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึง
ใครขอนําเสนอแนวคดิของรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อเปนการปูพื้นฐาน
ไปสูการเปรียบเทียบการจดัหลักสูตรปฐมวัยของชาติตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย 
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ตารางที่ 1  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตก 
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

1. Waldorf 
 
   มุงหวังใหเด็ก
บรรลุศักยภาพ
สูงสุดที่มีอยูใน
ตนเองและ
สามารถกําหนด
แนวทางการ
ดําเนินชีวิตได
อยางอิสระตาม
ความสามารถ
ของตน 

Rudolf  Steiner 
(1861-1925) 
เยอรมัน 

    เกิดจากความ
ตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมที่
เลวรายหลังจาก
สงครามโลก 
ครั้งที่ 1 จึงคิดหา
รูปแบบการจัด
การศึกษาที่
ตอบสนองเพื่อ
ความเปนมนุษยที่
สมบูรณ  

     ไดรับอิทธิพล
จากปรัชญาของ 
Kant และ Goethe  
และความเชื่อใน
เรื่องมนุษยปรัชญา 
ที่เนนแนวคิด
เกี่ยวกับมนุษยใน
เรื่องกาย ความรูสึก
และจิตวิญญาณ 
รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการ
และความรูสึกของ
มนุษยในวัยแรกเกิด
ถึง 21 ป   

   เด็กเรียนรูไดดีจาก
การเลียนแบบและซึม
ซับความรูสึกเขาไปใน
ตนเอง  โดยการเปด
โอกาสใหเด็กได
ทบทวนและทําซ้ําใน
กิจกรรมนั้นๆ  และ
ดําเนินไปตามแบบ
แผนที่แนนอนและ
สม่ําเสมอ รวมถึงการ
ใหเด็กไดเคารพ และ
เห็นคุณคาของสิ่งตางๆ 
รอบตัว 
      
 

      กิจกรรมประจําวันในโรงเรียน 
Waldorf  ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมรายบุคคล  แบงเปนกิจกรรม
พื้นฐาน  ที่เด็กตองไดปฏิบัติทุกวันอยาง
สม่ําเสมอ เชน การเลนสรางสรรค การ
เลานิทาน กิจกรรมวงกลม รองเพลง ทอง
คํากลอน  กิจกรรมกลางแจง เปนตน  
และกิจกรรมหลัก เปนกิจกรรมที่มีการ
กําหนดไวแตกตางกันในแตละวัน โดย
สอดคลองกับหัวขอ เนื้อหาสาระที่เรียน 
เชน  ศิลปะสีน้ํา สีเทียน  การทําอาหาร 
หัตถกรรมงานปน  ทัศนศึกษา ใชเวลา
ประมาณ 60 นาที 
     เด็กจะไดเรียนรูภาษา คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวยูริธมี  งานหัตถกรรมและทํา
สวน ผานสาระ เรื่องราวเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ประเพณี วิถี 

    การประเมินผลนั้น
ไมใชการดูเพยีงวาเด็ก
รูและทําอะไรไดบาง 
แตดูวาเด็กเติบโตไป
เปนมนุษยเชนไร  เนน
การประเมินเด็กเปน
รายบุคคล โดยคณะครู
จะทําการศึกษาเด็กครั้ง
ละคน หมุนเวียนกัน
ไป  โดยรวมกันเสนอ
ภาพของเด็กเทาที่
ปรากฏ และประมวล
เปนภาพรวมขึ้นมา 
เพื่อเตรียมพรอมใน
การจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับเด็กตอไป   
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

     ชีวิตของคนในสังคม  ดังนั้นหัวขอหรือ
หนวยการเรียนจึงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับประเพณี และวิถีชีวิตใกลตัวเด็ก เชน 
ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูเก็บเกี่ยว เปนตน 
      รูปแบบของ Waldorf  ใหความสําคัญ
ตอการจัดสภาพแวดลอมที่หอมลอมไป
ดวยธรรมชาติ ทั้งในและนอกหองเรียน 
เนนศิลปะที่มาจากธรรมชาติ สื่ออุปกรณ
เปนวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาไดงายใน
ทองถิ่น ปราศจากการใชสื่อเทคโนโลยี  
บรรยากาศเนนความสงบ และความ
ออนโยน การใชแสง สี เสียง ลวนมีผล
ตอการเรียนรูของเด็ก  บทบาทของครู คือ
เปนทั้งผูแนะนําและเปนแบบอยางที่ดีใน
การพัฒนาตนอยูตลอดเวลาเพื่อใหเด็กได
ซึมซับและเลียนแบบ นําไปสูการบรรลุ
ศักยภาพของตน 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

2. Montessori 
 
   มุงใหเด็กเกิด
การเรียนรูดวย
ตนเองอยาง
อิสระ แสวงหา
ความรูอยางมี
สมาธิ  มีวินัย
และมีความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและ
สังคม 

Maria 
Montessori 
(1870-1952) 

อิตาลี 

Montessori  ได
ศึกษาและเขาใจ
ถึงวิธีการเรียนรู
ของเด็กปญญา
ออน วาถาเด็กได
เรียนรูโดยการจับ
ตอง ลงมือกระทํา 
สมองยอมมีการ
ตอบสนอง  จึงนํา
แนวคิดนี้ไป
พัฒนารูปแบบ
การสอนสําหรับ
เด็กปกติ  

     ไดรับอิทธิพล
จาก  Rousseau 
Froebel  และ 
Pestalozzi  วา
มนุษยมีศักยภาพที่
พัฒนาตนเองได 
และเชื่อวาเด็ก
เรียนรูแตกตางจาก
ผูใหญโดยการซึม
ซับของจิต และมี
ชวงเวลาสําคัญที่
พรอมจะเรียนรูได
อยางรวดเร็ว 

  หลักการสอนของ 
Montessori  มี 5 ขอ 
คือ  
  1. เด็กตองไดรับการ
ยอมรับนับถือ 
  2. เด็กมีจิตซึมซาบได
จากสิ่งแวดลอมรอบตัว
3. เด็กมีชวงเวลาหลัก
ของชีวิตในการเรียนรู 
  4. เด็กเรียนรูไดดีใน
สิ่งแวดลอมที่จัดเตรียม
ไวอยางมีจุดหมาย 
  5. เด็กมีศักยภาพใน
การเรียนรูดวยตนเอง 

      หลักสูตร Montessori พื้นฐาน 
สําหรับอายุ 3-6 ป  แบงเปน 3 กลุม
ใหญๆ คือ      
     1. กลุมประสบการณชีวิต เพื่อพัฒนา
ความเปนตนเอง การมีสมาธิ และ
ระเบียบวินัย  เชน การดูแลกิจสวนตัว 
การดูแลสิ่งแวดลอม การควบคุมการ
เคลื่อนไหวรางกาย และทักษะสังคม  
     2. กลุมประสาทสัมผัส เพื่อฝกใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา ในการสังเกต 
แยกแยะ จัดลําดับ การรวมกลุมของสิ่ง
ตางๆ 
      3. กลุมวิชาการ (คณิตศาสตรและการ
เขียน) เพื่อเตรียมตัวสําหรับการอานเขียน 
คณิตศาสตรและวิชาการอื่นๆ  
        กิจกรรมประจําวันในหลักสูตร 
Montessori  จะประกอบไปดวย กิจกรรม
ทั่วไป และกิจกรรม Montessori   

  ครูจะประเมินผล 
โดยการสังเกตและ
บันทึกลงในแบบ
ประเมินผลความ 
สามารถในการใช
อุปกรณ Montessori  
แตละชิ้น ในแตละกลุม
วิชา  เพื่อดูความคลอง 
ความเขาใจในการใช
อุปกรณของเด็ก 
รวมถึง การสะสม
ผลงานของเด็ก เพื่อดู
ความกาวหนา และ
รายงานผลการเรียนทุก
สัปดาหแกผูปกครอง 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

     ในแตละวันเด็กจะสลับเขาไปเรียน
กิจกรรมตางๆ เชน วิทยาศาสตร ศิลปะ 
ประกอบอาหาร พืชผักสวนครัว 
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมกลางแจง  และ
เกมการศึกษา เปนตน ซึ่งใชเวลาในแตละ
กิจกรรมประมาณ 20 นาที  สําหรับ
กิจกรรม Montessori  ใชเวลาประมาณ   
1 ชั่วโมง โดยใหอิสระแกเด็กในการเลือก
อุปกรณทํางานตามกลุมวิชาทั้ง 3 กลุม
ตามความสนใจ  เด็กจะไดเรียนรูผาน
อุปกรณอยางมีขั้นตอน และจัดเตรียมไว
อยางเปนหมวดหมู  มีอิสระในการเลือก
พื้นที่ทํางาน และลงมือคนหาคําตอบดวย
ตนเอง พรอมกับการฝกความรับผิดชอบ
ในการเก็บอุปกรณทํางาน 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

            การจัดชั้นเรียนของ Montessori  จะ
จัดเปนชวงอายุ หางกัน 3 ปในแตละชั้น
เรียน เพื่อใหเด็กเรียนรูการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และเรียนรูบทบาทของการ
เปนพี่โตและนองเล็ก  การจัดโตะ เกาอี้
ในหองเรียน สามารถยืดหยุนตาม
กิจกรรม เด็กสามารถเลือกทํางานบนพื้น
หรือบนโตะตามความตองการ  บทบาท
ของครู คือ เปนนักสังเกต เปนผูสาธิตการ
ใชอุปกรณ และแนะนําใหเด็กสามารถใช
อุปกรณไดตรงกับความสามารถของตน 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

3. High Scope 
 
   มุงใหเด็กได
เรียนรูดวยการ
ลงมือกระทํา มี
ปฏิสัมพันธกับ
วัตถุ บุคคล 
เหตุการณ จน
สามารถสราง
องคความรูได
ดวยตนเอง 

David Weikart 
(1960) 

สหรัฐอเมริกา 
 
 

     เกิดจากความ
ตองการชวยเหลือ
เด็กดอยโอกาสใน
สหรัฐอเมริกา ให
มีการศึกษาเพื่อ
สามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคมและ
ไมสรางความ
เดือดรอนแก
สังคมที่มีความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

  ทฤษฎีที่มีอิทธิพล 
คือ 
- Cognitive Theory 
ของ Piaget 
- Psychosocial 
Theory ของ 
Erikson 
- Sociocultural 
Theory ของ 
Vygotsky 
 

    High Scope มี
หลักการจัดการศึกษา 
ดังนี้  
    1. ใหเด็กเรียนรูแบบ
ลงมือกระทําเพื่อ
พัฒนาประสบการณ
สําคัญ 10 ดาน 
    2. ปฏิสัมพันธ
ระหวางเด็กและผูใหญ 
   3. การจัดสิ่งแวดลอม
การเรียนรู (พื้นที่ สื่อ 
การจัดเก็บ) 
    4. การกําหนด
กิจวัตรประจําวัน 
     5. การประเมิน
โปรแกรมและ
พัฒนาการเด็ก 

      เด็กเรียนรูดวยการลงมือกระทําผานมุม
ประสบการณที่เต็มไปดวยสื่ออุปกรณที่
หลากหลาย  เพื่อพัฒนาประสบการณ
สําคัญ  10 ดาน คือ การนําเสนออยาง 

สรางสรรค  ภาษาและการรูหนังสือ       
การริเริ่มและความสัมพันธทางสังคม     
การเคลื่อนไหว  ดนตรี  การจําแนก       
การเรียงลําดับ  จํานวน  พื้นที่  และเวลา 

       กิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญของ
รูปแบบ High Scope คือ กิจกรรมวางแผน 
ปฏิบัติ ทบทวน (Plan Do Review)  ในแต
ละวันเด็กจะไดปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ 
PDR   เพื่อใหเด็กรูจักวางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหาตามแผนงานที่ตั้งไว  สามารถ
นําเสนอ อภิปรายถึงความสําเร็จและ
จุดบกพรองของงาน ทั้งนี้กิจกรรมจะ
สอดคลองกับหัวขอเรื่องหรือสาระที่เด็ก
กําลังเรียนรู   

   การประเมินผลของ 
High Scope
ประกอบดวย 
1. การประเมิน
คุณภาพของ
โปรแกรมโดย
High/Scope Program 
Quality Assessment  
(PQA) เชน การจัด
หองเรียน สื่อ 
ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูและเด็ก 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

            นอกจากกิจกรรม PDR แลว เด็กจะ
ไดเรียนรูประสบการณสําคัญจากการทํา
กิจกรรมกลุมใหญ  เพื่อพัฒนาความรูสึก
ในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน การเปน
ผูนํา ผูตาม  กิจกรรมกลุมยอย เพื่อสราง
จุดเดนในเด็กแตละคน เรียนรูการมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน และกิจกรรม
กลางแจง เพื่อพัฒนาสุขภาพรางกายให
แข็งแรง และสัมผัสเรียนรูธรรมชาติ  
       การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 
เนนการจัดมุมการเรียนรู เชน มุมศิลปะ 
มุมบาน มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร      
ที่เต็มไปดวยสื่อและอุปกรณเพื่อพัฒนา
ประสบการณสําคัญ   มีพื้นที่สําหรับการ
ทํางานกลุม  และดวยรูปแบบของ  High 
Scope ที่เนนใหเด็กลงม ือกระทําตาม
ความสนใจ ครูจึงมีบทบาทเปนผูอํานวย
ความสะดวก จัดเตรียมอุปกรณและ 

    2. การประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยใช 
High Scope Child 
Observation Record  
ตามประสบการณ
สาํคัญ 10 ดานของ 
High Scope 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

     สิ่งแวดลอมเพื่อใหเด็กเกิดความคิดริเริ่มใน
การทํางาน และยังเปนผูกระตุนใหเด็กคิด
และแกปญหาดวยตนเอง 
 

 

4. Whole 
Language 
  
   มุงใหเด็กมี
ความคิดและมี
ความสามารถ
ทางภาษา โดย
เรียนรูผาน
ประสบการณ
ตรง จากบริบท
สังคมและ
วัฒนธรรมที่
แวดลอม 

Kenneth 
Goodman 

(1970) 
 

 
 

     จากปญหาที่
การสอนภาษา
แบบเดิม ไม
สอดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็ก 
จึงเกิดแนวการ
สอนภาษาแบบ
ใหมที่เนนการ
เรียนรูภาษาจาก
ประสบการณที่มี
ความหมาย 

ทฤษฎีที่มีอิทธิพล 
คือ 
- Cognitive Theory 
ของ Piaget 
- Sociocultural 
Theory ของ 
Vygotsky 
   นักการศึกษาที่มี
อิทธิพล  
- Dewey, Halliday, 
Rosenblatt  

 การสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ ใหความ 
สําคัญตอ 
    1. การจัดสภาพ 
แวดลอมตามรูปแบบ
การสอนภาษา 
ธรรมชาติ 
    2. กระบวนการ
เรียนรูแบบธรรมชาติ
ตามวัยของเด็ก 
   3. บทบาทของครู 
การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับเด็ก 

       เด็กเรียนรูภาษาโดยสัมพันธกับ
ประสบการณในชีวิตประจําวัน บรรยากาศ
ในชั้นเรียนจะเนนความรวมมือกันระหวาง
ครูกับเด็ก ตั้งแตการวางแผนจนถึงการลง
มือทํางาน  
        การจัดกิจกรรมประจําวัน ไมแตกตาง
จากการสอนตามแนวปกติ เชน กิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมวงกลม กิจกรรมกลางแจง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพียงแต
กิจกรรมจะมีการใชภาษาและตัวหนังสือ
มากขึ้น มุงเนนทักษะฟง พูด อาน เขียน คิด 
โดยในแตละกิจกรรมจัดใหสัมพันธกับ
หนวยหรือหัวขอเรื่องที่กําลังเรียนรู ซึ่งมี
ลักษณะเปนหนวยบูรณาการ  เชน หนวย  

  การประเมินผลใช
การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมการอาน 
เขียน เพื่อดูความ
สนใจ ความสามารถ 
ความกาวหนาทาง
ภาษา รวมทั้งการ
รวบรวมผลงานของ
เด็ก เพื่อดูรองรอย
ทางภาษา  และไม
นิยมใชแบบทดสอบ 
ทางภาษา 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

     ตนไม หนวยขาว กิจกรรมหลักของการ 
สอนตามแบบ Whole Language คือ 
กิจกรรมการอาน โดยครูเปนผูอานใหฟง 
หรือชวยกันอาน กับเด็ก หรือใหเด็กเลือก
อานเองตามความสนใจ และกิจกรรมการ
เขียน  ใหเด็กไดมีโอกาสเขียนมากที่สุด 
เริ่มจากการเขียนขีดเขี่ย เขียนเปนภาพและ
เปนคําในที่สุด 
      ลักษณะหองเรียนตามแนวการสอน
แบบ Whole Language จะมีการจัดมุมหรือ
ศูนยตางๆ เชน มุมบาน มุมวิทยาศาสตร 
ตามปกติ แตในมุมภาษาหรือมุมหนังสือ 
จะจัดใหมีหนังสือ สื่อวัสดุอุปกรณที่ชวย
สงเสริมภาษา ใหมีความโดดเดน  พื้นที่ใน
หองเรียนจะถูกตกแตงดวยตัวพยัญชนะ  
ปายคํา หรือสัญลักษณ ไวตามผนังหรือมุม
ตางๆ   
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

           บทบาทของครู คือ การจูงใจใหเด็ก
เรียนรูภาษาจากสิ่งแวดลอมรอบตัว  มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กในการสรางความ
มั่นใจและสงเสริมการกลาแสดงออกในการ
ใชภาษาของเด็ก เปนแบบอยางที่ดีในการ
เรียนรูภาษาทั้งการฟง การอาน การเขียน  
การพูด รวมถึงการใชหนังสือของครู 
 

 

5. Project 
Approach   
 
   มุงใหเด็กได
เรียนรูดวยการ
ลงมือกระทํา มี
ประสบการณ
และทักษะใน
การแสวงหา
คําตอบเพื่อสราง  

John Dewey 
William 

Kilpatrick
(ศตวรรษที่ 

19-20) 
สหรัฐอเมริกา 

 
 
 

 

     เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมเทคโนโลยี  
และแนวโนมการ
จัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการ ทําให
แนวคิดการจัด
การศึกษาจากการ
สอนโดยตรงไปสู
การเรียนรูโดยการ 

      แนวคิดที่มี
อิทธิพล คือ
ปรัชญากลุม
พิพัฒนนิยม 
(Progressivism) 

    เปนการสืบคนหา
ขอมูลอยางลุมลึกตาม
หัวเรื่องที่เด็กสนใจ 
และควรคาแกการ
เรียนรู  โดยมีจุดสําคัญ
อยูที่การเรียนรูเกี่ยวกับ
หัวเรื่อง มากกวาการ
เสาะแสวงหาคําตอบที่
ถูกตองเพื่อตอบคําถาม
ที่ครูเปนผูถาม 

      รูปแบบของ Project Approach  เนน
ความสนใจของเด็กเปนหลัก  ดังนั้นหัวขอ
เรื่องที่ศึกษาจึงมาจากตัวเด็กหรือจากการ
แนะนําของครู  โดยเห็นวามีประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต และสอดคลองกับแหลง
ความรูหรือทรัพยากรที่มีในทองถิ่น การ
เรียนการสอนเนนการเรียนรูตามสภาพจริง  
ระยะเวลาในแตละหัวขอเรื่องแตกตางไป
ตามความสนใจของเด็ก และความลึกซึ้งของ
เรื่อง  อาจใชเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห 

   ใชการประเมินผล
ตามสภาพจริง  โดย 
   1. เด็กประเมิน
ตนเอง จากการ
สรุปผลการเรียนรู
โดยการจัดแสดงผล
งาน การนําเสนอ
บอกเลาถึงการทํางาน 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

องคความรูดวย
ตัวเด็กเอง 

 สืบเสาะความรู
ดวยตนเอง 

  หรือเปนเดือนก็เปนได  การเรียนรูแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ 
    1. ระยะเริ่มตนโครงการ  เด็กและครูมีการ
อภิปราย ระดมสมองเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง มี
สิ่งใดที่รูแลว และอยากรูเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ  
เพื่อนําไปสูการแสวงหาความรู 
      2. ระยะพัฒนาโครงการ  เด็กสืบเสาะ 
คนหาความรูดวยตนเองโดยการลง
ภาคสนาม การทัศนศึกษา การทดลอง การ
สัมภาษณ จากตัวบุคคล หนังสือ สื่อของจริง 
สื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูในชุมชน 
     3. ระยะสรุปโครงการ  เด็กนําเสนอผล
การเรียนรู เพื่อบอกเลาผลจากการศึกษา
คนควา  ผานการอภิปราย ผลงานศิลปะ 
นิทรรศการ การแสดง โดยมีการเชิญพอแม  
ผูปกครอง บุคคลภายนอกหรือวิทยากรผูให
ความรูในหัวเรื่องนั้นๆ  มาชื่นชมผลงานของ
เด็กๆ  

    2. ครูเปนผูประเมิน 
โดยการสังเกต และ
บันทึกขอมูลการ
ทํางานของเด็ก เพื่อดู
ความกาวหนาของ
พัฒนาการเด็ก 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

รูปแบบ
การศึกษา 

ผูริเริ่ม ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ   การจัดกิจกรรม การประเมินผล 

           การจัดเตรียมสภาพแวดลอมทั้งในและ
นอกหองเรียนเปนสิ่งสําคัญ  ครูมีหนาที่ใน
การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ แหลงขอมูลตางๆ 
ใหเด็กไดเลือกคนควา เชน หนังสือ สื่อของ
จริง สื่อเทคโนโลยี  รวมทั้งการจัดเตรียม
ทรัพยากรและแหลงเรียนรูในชุมชน  เพื่อให
เด็กไดมีโอกาสคนพบความรูดวยตนเองมาก
ขึ้น 
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             จากการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตก จะเหน็วา
ในแตละรูปแบบตางมีเปาหมาย ความเปนมา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ตลอดจนวิธีการจัดกิจกรรมที่
แตกตางกัน แตจุดรวมที่เหมอืนกันคือ รูปแบบการศึกษาเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจากการทีน่กัการศึกษา
หรือผูที่เกี่ยวของมีความตองการที่จะแกปญหาที่เกิดขึน้ในสภาพสังคมที่เปนอยูในประเทศของตน
ในแตละยุคสมัย เชน ปญหาระบบทนุนยิม ปญหาความยากจน ผลของการทําสงครามที่สงผลตอ
ความเปนอยูของคนในสังคม  สะทอนใหเห็นวารูปแบบการจัดการศกึษาเคลื่อนไหวไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ   

 
นอกจากสภาพสังคมและวฒันธรรมที่มีผลตอรูปแบบเหลานี้แลว ทฤษฎี 

และแนวความคิดตางๆ ก็มีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อของนักการศึกษาที่เปนผูริเร่ิมพัฒนา
รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัย  เชน  ทฤษฎี Cognitive Theory ของ Piaget   หรือแนวคิด 
Progressivism เปนตน  ความคิดความเชื่อเหลานี้นําไปสูหลักการ วิธีการจัดกิจกรรม  การจัด
สภาพแวดลอม  และการประเมินผลที่มีเอกลักษณเฉพาะตน  ยกตวัอยางเชน โปรแกรม   
High Scope ที่มุงใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเองจากการลงมือกระทําเพื่อพัฒนาประสบการณ
สําคัญ  รูปแบบกิจกรรมจึงเนนใหเดก็รูจักการวางแผน (Plan) ลงมือปฏิบัติ (Do)  และทบทวนในสิง่
ที่ทําไป (Review) จึงตองมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอม โดยจัดเตรียมสื่ออุปกรณไวตามมุมการ
เรียนรู เพื่อใหเด็กไดลงมือคนหาคําตอบจากสื่อที่เตรียมไว และประเมนิผลเด็กตามประสบการณ
สําคัญ  แมจะมีวิธีการหรือข้ันตอนที่แตกตางกัน แตส่ิงที่เหมือนกนัคือ นักการศึกษาเหลานี้คํานึงถึง
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเปนหลัก  การเรยีนรูของเด็กเกดิขึ้นจากการลงมือกระทําผาน
ประสบการณจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  เนนการมปีฏิสัมพันธของระหวางเด็กและครู  
บทบาทของครูไมใชการใหความรูโดยตรง หากแตเปนผูชี้แนะ คอยแนะนําใหเด็กเกิดการเรยีนรู
ดวยตนเอง  ในสวนของการประเมินผลมีความสอดคลองกับรูปแบบการจัดกจิกรรม ที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูมากกวาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ วิธีการประเมินผลสวนใหญจึงใช
การประเมินตามสภาพจริง การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  การพิจารณาจากกระบวนการทํางาน
และผลงาน มากกวาการใชแบบทดสอบ เพื่อดูความกาวหนาของพัฒนาการและการเรยีนรูของเด็ก    
 

จากการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตก ทําให 
ผูวิจัยคนพบวาในการพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาหรอืการพัฒนาหลักสูตรปฐมวยั  ตองตอบ
คําถามใหไดวา สภาพสังคมที่เปนอยูมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เกดิสภาพปญหาใดขึ้น  และ
แนวคดิทฤษฎใีดที่นกัการศึกษามีความเชื่อวาจะเปนหลักการใหสามารถจัดการศึกษาเพื่อแกปญหา
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ที่เกิดขึ้นสภาพสังคมขณะนัน้  เมื่อหาคําตอบเหลานี้ไดแลวก็จะนําไปสูรูปแบบการจดัการศึกษา
ปฐมวัยที่สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 
 

1.1.2  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาตติะวันออก 
 
                       จากที่ไดศึกษารูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวัยของชาติตะวนัตกไปแลวนั้น
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงการเปรียบเทยีบ  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ชาติตะวนัออก เพื่อตองการศึกษาวาประเทศในชาติตะวนัออกนั้น มีรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
เปนอยางไร มแีนวคดิทฤษฎใีดเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของประเทศ และนําไปสู
การปฏิบัติอยางไร  ในงานวจิัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการจัดการศกึษาจากงานวจิยัในตางประเทศ
และขอมูลจากเว็บไซด  โดยไดศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัออกใน 3 ประเทศ
ดวยกัน คือ เกาหลี ญี่ปุนและจีน เนื่องจากเปนประเทศทีม่ีประวัติศาสตรอันยาวนาน และมี
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน 
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ตารางที่ 2  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัออก 
 

ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
เกาหลี    ค.ศ. 1897 ญี่ปุนกอตั้งโรงเรียน

อนุบาลในเกาหลีเพื่อสอนเด็ก
ญี่ปุนสอนโดยครูชาวญี่ปุน  
    ค.ศ. 1909 เกาหลีกอตั้ง
โรงเรียนอนุบาลเพื่อเด็กเกาหลี
สอนโดยครูชาวญี่ปุน 
   ค.ศ. 1914 มิชชันนารีชาว
อเมริกันเขามาเผยแพรการสอน
ตามแนว Froebel   
   ค.ศ. 1916  กอตั้งโรงเรียน
อนุบาลเกาหลี สอนโดยครูชาว
เกาหลี  เพื่อใหเด็กมีความรู 
ความรักในเอกลักษณชาติของ
ตนเอง  
   หลังจากนี้แนวคิดชาติ
ตะวันตกก็แพรขยายเขามาใน
เกาหลี  เชน Montessori, 
Pestalozzi,  Piaget  Froebel,  
Malaguzzi 

   1. แนวคิดตะวันออก  
       ญี่ปุน : นําแนวคิดของ Froebel  มา
เผยแพรโดยการกอตั้งโรงเรียนอนุบาล 
       ลัทธิขงจื้อ :  เปนปรัชญาจริยธรรมที่มีผล
ตอวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตของคน
เกาหลี เนนในเรื่องลําดับความสัมพันธของ
มนุษยในสังคม การมีกรรมสิทธิ์รวมกันใน
สังคม และความสําเร็จในการศึกษา   
       ความเปนชาติเกษตรกรรม : เกาหลีให
ความสําคัญกับอาชีพเกษตรกรรม ประเพณีใน
ฤดูกาลตางๆ รวมทั้งการทํางานฝมือ  
   2. แนวคิดตะวันตก 
       Froebel (1890) :  เนนการเลนโดยใชชุด
ของขวัญและชุดอาชีพ 
       Dewey (1930) : เรียนรูผานการลงกระทํา
และประสบการณจริง 
       Montessori (1970) : เด็กเรียนรูอยาง
อิสระและเปนไปตามธรรมชาติ ดวยชุด
อุปกรณ Montessori 

    จัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมสําหรับการ
อบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษา และสงเสริม
พัฒนาการเด็กอยาง
เปนองครวม ผาน
กิจกรรมตางๆ ในสาระ
และวิธีการสอนที่
หลากหลาย 

    หลักสูตรปฐมวัยในเกาหลีดําเนินการภายใต  Korean  
National Kindergarten Curriculum ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
6  ค.ศ. 2000  ภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
      หลักสูตรมีเปาหมายเพื่อพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้ง
รางกาย สังคม จิตใจ ภาษาและสติปญญา หลักสูตรมี
รูปแบบบูรณาการผานการเลน โดยครอบคลุม 5 กลุม
สาระชีวิต คือ สุขภาพรางกาย สังคม การแสดงออก 
ภาษา และการสํารวจ  ครูจัดหลักสูตรโดยอางอิงคูมือ
การสอนที่ประกอบไปดวยหัวขอเรื่องตางๆ เชน เดือน
และฤดูกาล  
         เดือนเมษายน (ฤดูใบไมผลิ) :  สวนดอกไม แมลง 
สัตว  
         เดือนกรกฎาคม (ฤดูรอน) : วันหยุดในฤดูรอน 
ประเพณีการเก็บเกี่ยว 
        กิจกรรมประจําวันประกอบดวย กิจกรรมเลนเสรี 
กิจกรรมกลุมใหญ (นิทาน รองเพลง การทดลอง ศิลปะ) 
กิจกรรมพิเศษ (ภาษาอังกฤษ พลศึกษา แสดงละคร) 
กิจกรรมกลางแจง  และกิจวัตรประจําวัน เชน ของวาง 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 

ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
เกาหลี 
(ตอ) 

        Piaget (1980) :  แนวคิดเรื่องพัฒนาการ
ทางสติปญญญาของมนุนย 
       American Developmentally Appropriate 
Practice : DAP  (1990) :  เนนเด็กเปน
ศูนยกลาง  
      แนวคิดของ American DAP และทฤษฎี 
Piaget มีผลอยางมากตอการวางนโยบาย
หลักสูตรปฐมวัยของประเทศเกาหลี ฉบับ 
ค.ศ. 2000  ที่เนนเด็กเปนสําคัญและเรียนรู
ผานการเลน ผสมผสานแนวคิดของลัทธิขงจื้อ
ในเรื่องของความกตัญู เคารพผูอาวุโส  การ
มีระเบียบวินัยในสังคมและจิตสํานึกในการ
อยูรวมกัน       

 

 อาหารกลางวัน นอน 
     หลักสูตรปฐมวัยของเกาหลีมีรากฐานมาจาก 3 
วัฒนธรรม คือ เกาหลี ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีผล
ตอรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้  
    เกาหลี : เนนการเคารพเชื่อฟงครูและพอแม ความ
กตัญู  การนับถือตนเอง และวัฒนธรรม เอกลักษณ
ชาติของตน      
     ญี่ปุน :  เนนการสอนกลุมใหญ เนนกฎระเบียบและ
ความเปนหนึ่งเดียวกัน  
    สหรัฐอเมริกา :  เนนความแตกตางระหวางบุคคล
และความสนใจของเด็ก  
     ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปดโอกาสใหทองถิ่นและโรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรดวยตนเอง ดวยเหตุนี้โรงเรียนอนุบาลใน
ประเทศเกาหลีจึงมีหลักสูตรสถานศึกษาแตกตางกันไป  
หลายแหงไดนําแนวคิดตะวันตกมาใช เชน Montessori,  
Froebel,   Reggio Emilia  โดยอยูภายใตหลักสูตร
ปฐมวัยแหงชาติ    
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
เกาหลี 
(ตอ) 

         ลักษณะเฉพาะของเด็กเกาหลี คือ เคารพเชื่อฟงครู พอแม  
มีความกตัญู  มีทักษะในการใชกลามเนื้อมือไดดี มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน และมีความคิดสรางสรรค จาก
วัฒนธรรมการกินอยูและการทํางานฝมือของเกาหลี 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
ญี่ปุน     ค.ศ. 1876 Tokyo Women’s 

Normal School  ไดกอตั้ง
โรงเรียนอนุบาลแหงแรกตาม
แนวคิดของ Froebel  จัด
การศึกษาใหกับเด็กที่มีฐานะ
ครอบครัวดี  
    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
สภาพสังคมและครอบครัวของ
ญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงตอง
ออกไปทํางานเพื่อครอบครัว 
สงผลใหจํานวนของโรงเรียนและ
สถานรับเลี้ยงเด็กมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดกําหนด
แนวทางในการจัดทําหลักสูตร
ปฐมวัย  ใน ค.ศ 1950- ตนป ค.ศ.
1960 ไดพัฒนาระบบของการจัด
การศึกษาปฐมวัยจนมีรูปแบบที่
เปนทางการในปจจุบัน  

   1. แนวคิดตะวันออก   
       ศาสนาพุทธนิกายเซน  :  เนนในเรื่องการ
ทําสมาธิเพื่อรูแจง และการปรารถนาใหตนเอง
และสรรพสิ่งพนทุกข ซึ่งมีผลตอวัฒนธรรม
ของชาวญี่ปุนอยางมาก 
    2. แนวคิดตะวันตก ไดรับอิทธิพลโดย
แบงเปนสมัยการปกครองดังนี้ 
      ยุค Meiji (ค.ศ. 1868-1912) ไดรับอิทธิพล
จากรูปแบบการศึกษาของ Froebel   และจัดการ
ศึกษาที่เนนพัฒนาการดานสติปญญา 
       ยุค  Taisho (ค.ศ. 1912-1926) ไดรับ
อิทธิพลแนวคิดปรัชญามานุษยนิยมที่เนนเด็ก
เปนศูนยกลาง  การเคารพนับถือในความเปน
ตัวตน (Frit education) 
      ยุค  Showa (ค.ศ. 1926-1989) อยูในชวง
ของการตกเปนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
ไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา  เชน   

   เพื่อใหการอบรม
เลี้ยงดูเด็กตั้งแต 3-5
ขวบ โดยจัด
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการ
เรียนรูและสงเสริม
พัฒนาการดาน
รางกายและ
สติปญญา  

        หลักสูตรปฐมวัยของญี่ปุนอยูบนพื้นฐาน 
National Curriculum Standards for Kindergartens ที่
กําหนดแนวทางของหลักสูตรไวคือ โรงเรียนอนุบาล
ควรพัฒนาเปาหมายและเนื้อหาหลักสูตรเฉพาะ โดย
พิจารณาจากชวงเวลาของการจัดการศึกษา 
ประสบการณและพัฒนาการของเด็ก และมีการวัด
ประเมินผลบนพื้นฐานพัฒนาการของเด็ก  
       สาระหลักสูตรประกอบดวย 5 กลุม คือ สุขภาพ 
มนุษยสัมพันธ  สิ่งแวดลอม ภาษาและการแสดงออก   
พรอมการสงเสรมิจริยธรรม  ใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงผานการเรียนรูแบบลงมือกระทําใน
สภาพแวดลอมและชุมชน  
         ดวยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีหนาที่ในการจัดทํา
หลักสูตรดวยตนเอง โดยหลักสูตรประกอบดวย 3 
องคประกอบ คือ 
        1. เปาหมายการศึกษา ที่สะทอนใหเห็นวาครู
คาดหวังใหเด็กมีการพัฒนาอยางไร โดยมุงไปที่
พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก เชน สุขภาพ สังคม 
อารมณ สติปญญาและการแสดงออก 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
ญี่ปุน 
(ตอ) 

 จัดการศึกษาที่คํานึงความแตกตางระหวาง
บุคคลผานการเลนอิสระ   
        นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากศาสนา
คริสตนิกายโปรแตสแตนทและคาธอลิค ที่
สงผลตอการจัดการศึกษาในโปรแกรม
นานาชาติและการนํารูปแบบการศึกษาของ
ตะวันตกเขามาใช เชน  Constructivist   
Montessori  

           2. แนวทางในการจัดหลักสูตร ควรมีลักษณะ
ยืดหยุน และควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องผานการ
ประเมินโดยบุคลากรทุกฝาย 
          3. แผนการสอนรายป โรงเรียนจะตองจัดการเรียน
การสอนอยางนอย 39 สัปดาหตอป และใชเวลาอยางนอย 
4 ชั่วโมงตอวัน ใน 1 ป แบงเปน 4-5 เทอม กิจกรรมและ
วัตถุประสงคในการสอนขึ้นอยูกับเปาหมายการศึกษา 
พัฒนาการและชวงอายุของเด็ก  สภาพทองถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญของญี่ปุน เชน Tanabata  (เทศกาล
ดวงดาว) Jyugoya  (คืนพระจันทรเต็มดวง) Setsubun (พิธี
ขวางถั่ว)  รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชนและโรงเรียน และให
เด็กเรียนรูผานประสบการณในชีวิตประจําวัน 
        โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุนไดนําแนวคิดทางศาสนามา
ใชในการจัดหลักสูตร เชน  
         - ศาสนาคริสต ที่มีจํานวน 10 เปอรเซ็นตของ
โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุน จากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 
โดยมีหลักในการจัดการศึกษาที่เนนความแตกตาง 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
ญี่ปุน 
(ตอ) 

   ระหวางบุคคล เรียนรูผานการเลน เด็กสรางความรูจาก 
การสํารวจ ครูเปนผูชี้แนะ และมีกิจกรรมทางศาสนาเชนสวด
มนตตอนเชา กอนและหลังอาหาร และนําวิธีการสอนของ
ชาติตะวันตกมาใช เชน  Project Approach  Montessori,  
Froebel   
       - ศาสนาพุทธ โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุนมีหลักในการจัด
การศึกษาตามแนวศาสนาพุทธอยู 3 ประการ คือ 
          1. เปาหมายของการศึกษา คือ สงเสริมคุณธรรมความดี
และปญญา   
          2. ความรูไดจากการอานหนังสือและครู  เชน หนังสือ
เกี่ยวกับพิธีกรรม การเขียนคันจิ  ฮิรางานะ  การอานเขียน
โคลงกลอน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี ภาษาอังกฤษ  
          3. การใหความสําคัญกับรางกาย ตามรูปแบบนิกายเซน 
ที่เนนเรื่องสมาธิ  การเคลื่อนไหวรางกาย  กิจกรรมทางกาย
จัดขึ้นเพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง  
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
จีน      การศึกษาของจีนไดรับอิทธิพล

จากวัฒนธรรมหรู (ขงจื๊อนิยม) ที่
เนนจริยธรรมการปฏิบัติตนใน
สังคม การศึกษาในอดีตเริ่มจาก
การสอนใหรูอักษร ควบคูกับการ
สอนจริยธรรมและประวัติศาสตร 
ตอมาในป ค.ศ. 1898  ไดรับ
อิทธิพลของการปฏิรูป และการ
ทํางานของมิชชันนารี กระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา สงผลใหมีขอบังคับ
การศึกษาปฐมวัยในป ค.ศ. 1903 
และมีโรงเรียนอนุบาลรัฐแหงแรก
ในจีน  โดยการนําของประเทศ
ญี่ปุน  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 
1  จีนตอตานการศึกษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุน และเริ่มรับ
แนวคิดจากชาติตะวันตกและ
ยุโรป จนกระทั่งใน ป ค.ศ.  1949  

      1. แนวคิดตะวันออก 
           ญี่ปุน : นักการศึกษาญี่ปุนนํารูปแบบการ
จัดการศึกษาของ Froebel  ที่จัดตั้งโดยมิชชันนารี
ชาวสหรัฐเมริกา เขามาเผยแพรในจีน  
           แนวคิดวัฒนธรรมหรู (ขงจื้อนิยม) : เนน
จริยธรรมการประพฤติตนในสังคม การดูแล
ครอบครัว การบริหารบานเมือง 
          แนวคิดสังคมนิยมของจีน : เนนใหเด็กมี
เปาหมาย ทิศทางไปในทางเดียวกัน รูจักรักษา
เอกลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศ   

นับถือความสัมพันธระหวางครูและเด็ก 

แมวาจะไดรับอิทธิพลแนวคิดสังคมนิยม แต
แกนหลักของแนวคิดสังคมนิยมก็มีจุดรวมกับ
วัฒนธรรมหรู (ขงจื้อนิยม) ที่ใหความสําคัญกับ
สวนรวมมากกวาสวนตน เนนอุดมคติมากกวา
ความจริง  
      

    เพื่อสงเสริม
พัฒนาการดาน
รางกาย จริยธรรม 
สติปญญา และ
สุนทรียภาพอยาง
กลมกลืน เพื่อเตรียม
ความพรอมใน 
การศึกษาอยางเปน
ทางการ 

        นโยบายของหลักสูตรปฐมวัยของจีนให
ความสําคัญกับหลักสูตรที่เนนเด็กเปนศูนยกลางตาม
แนวคิดของ American DAP  ผสมผสานกับลักษณะ
เดนของวัฒนธรรมประเพณีของจีน  และให
ความสําคัญกับการประเมินผลเด็กอยางองครวม 
ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน  ทั้งนี้รัฐเปดโอกาสให
ทองถิ่นและโรงเรียนจัดหลักสูตรโดยอิสระโดยอยู
ภายใตหลักสูตรชาติ  
        หลักสูตรปฐมวัยแหงชาติกําหนดสาระไว 6 กลุม 
คือ ภาษา คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา และ
ความรูทั่วไป (วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา)  ผานการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  ไมเนนที่ทักษะการรูหนังสือ  
การเรียนรูทักษะสังคมเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการเคารพ
ครู การเชื่อฟงกฎของโรงเรียน และการชวยเหลือผูอื่น
และการแกปญหาที่ไมลงรอยกัน 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ประเทศ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพล เปาหมายการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
จีน 

(ตอ) 
จีนไดเปลี่ยนระบบการปกครอง
เปนสังคมนิยม และเนนใหวาระ
การศึกษาชาติเนนในเรื่องของการ
รักชาติ ประชาชน สมบัติ
สาธารณะ  จากนั้นในชวงปฏิวัติ
วัฒนธรรม  การศึกษาปฐมวัย
ไมไดรับความสนใจ  จนในป 
ค.ศ. 1979 ไดมีการประชุม
ระดับชาติเพื่อยกระดับการศึกษา
ปฐมวัยใหมีมาตรฐานจนถึง
ปจจุบัน 

2. แนวคิดตะวันตก 
          สหรัฐอเมริกาและยุโรป : เชน แนวคิด
ของ American DAP  ที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล การเรียนรูแบบลงมือกระทํา  
หลักสูตร  Montessori,  High Scope,   Reggio 
Emilia    

         แมวาสาระหลักสูตรจะคลายกับแนวคิดของ  
American DAP  แตประเทศจีนมีรูปแบบการสอนที่
แตกตางจากอเมริกาเนื่องจากอิทธิพลของสังคมนิยม  
โดยครูเปนผูนําในการสอน และเนนการสอนเปนกลุม
มากกวาเนนที่ตัวบุคคล และทํากิจกรรมเดียวกันใน
ชวงเวลาเดียวกัน ปลูกฝงใหเด็กมีความขยันในการ
ทํางาน มีความกาวหนาในลักษณะที่เหมือนกัน  และ
เห็นแกประโยชนสวนรวม รูจักการชวยเหลือผูอื่น  
         ลักษณะเฉพาะของเด็กจีน จึงเนนในเรื่องความมี
ระเบียบวินัย สุภาพ ขยันทํางาน เคารพเชื่อฟงครู 
 

ที่มา: Shwalb, Shwalb, and Tatsumoto (1992); Vaughan (1993); Holloway (1999); Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (2001a);  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (2001b); Kwon (2002); Kim and Na (2003); Organization for Economic Co-operation 
and Development (2004); Corter et al (2006); Ochanomizu University (2006); United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation 
(2006); Ministry of Education and Human Resources Development (2007); Ministry of Education of the People's Republic of China (2007) และ  
กนกพร  นุมทอง (2551) 
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   จากการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัออกใน
ประเทศเกาหลี ญี่ปุนและจนี พบวา เปาหมายของการจดัการศึกษาปฐมวัยทั้ง 3 ประเทศนี้คลายคลึง
กัน คือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเปนองครวมภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู
ของเด็กมากกวาการใหความสําคัญในเรื่องการอานเขียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ สะทอนใหเห็น
วานักการศึกษาในชาติตะวนัออกนั้นมีความรูความเขาใจในพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย  
 

ในประเด็นแนวคิด ทฤษฎีทีม่ีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 
ประเทศเหลานี้ พบวามกีารนําแนวคิดทฤษฎีทั้งชาติตะวนัตกและตะวนัออกมาใชในการจัด
หลักสูตร  แนวคิดตะวันตกที่ไดรับความนิยมในระยะแรกและเปนพืน้ฐานในการจดัการศึกษา
ปฐมวัยในอดตี  คือ รูปแบบการศึกษาของ  Froebel  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวารูปแบบของ Froebel เปน
การจัดการศกึษาปฐมวยัรูปแบบแรกของโลก ประเทศตางๆ จึงใหความสนใจในแนวคิดนี้ 
นอกจากนี้แนวคิดในการจดัการศึกษาปฐมวัยของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ American 
Developmentally Appropriate Practices (American DAP)  นับวามีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนด
นโยบายหรือการวางกรอบหลักสูตรปฐมวยัของทั้ง 3 ประเทศในปจจุบนั  เชน การเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และบริบทของสังคมวัฒนธรรม แมวาแนวคิด
ตะวนัตกจะมผีลอยางมากตอการกําหนดเปาหมายหรือนโยบายการศกึษา   แตแนวคิดตะวันออก 
อยางเชน ศาสนาพุทธ  ลัทธิขงจื้อ  แนวคิดสังคมนิยม  ทีฝ่งรากลึกจนกลายเปนแบบแผนประเพณี 
วัฒนธรรมการดําเนินชวิีตของคนในประเทศเกาหลี  ญีปุ่น และจนี  กลับมีอิทธิพลอยางมากในการ
นําไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน     
 

Kwon (2002) พบวาการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีนําแนวคิดการจัด 
การศึกษาปฐมวัยของชาติตะวันตกมาใชในการวางกรอบหลักสูตร ไดประสบปญหาในการนําไป
ปฏิบัติ เนื่องจากความแตกตางระหวางบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่ยึดมั่นใน
ลัทธิขงจื้อ เนนการอยูรวมกนั (Collectivism) การควบคมุนับถือตนเอง ในขณะที่บริบทของสังคม
ในชาติตะวนัตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เนนความมีอิสระเสรีในการเลอืก และสิทธิในความ
แตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงขัดแยงกับรูปแบบการดําเนนิชีวิตของคนเกาหลีที่ใหความสําคัญกับการ
ลําดับรุนอาวุโส  การเคารพเชื่อฟงครูและพอแม  จากผลการวิจยัสะทอนใหเห็นวา การนําแนวคิด
ชาติตะวนัตกมาเปนแบบอยางในการพจิารณาหรือกําหนดนโยบายการศึกษาชาตินัน้ เปนสิ่งที่
นักการศึกษาสามารถทําได แตส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณามากกวานั้นคือสภาพบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมหรอืเอกลักษณเฉพาะตนของแตละประเทศนัน้มีความแตกตาง คลายคลึงกับชาติ
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ตะวนัตกหรือไม อยางไร เพือ่ใหนโยบายเหลานี้นําไปสูการปฏิบัติไดจริง เพราะระบบการศึกษาไม
สามารถแยกขาดจากสภาพสังคมได สําหรบัรูปแบบการจัดการศึกษาของทั้ง 3 ประเทศนี้ จะเห็นวา
กระทรวงศกึษาจะเปนผูกําหนดนโยบายหรือหลักสูตรชาติ และใหอิสระแกทองถ่ิน โรงเรียนในการ
จัดหลักสูตร การเรียนการสอนดวยตนเองตามแนวความคดิ ความเชื่อของแตละแหง โดยอยูภายใต
นโยบายการศกึษาปฐมวัยหรือหลักสูตรแกนกลาง 

 
1.1.3  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย   

 
                         ปจจุบันประเทศไทยมหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖  ที่ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับใหสถานศึกษา
ปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล ใชเปนแนวทางในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มคีวามสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
๒๕๔๖  พบวาไดแบงชวงอายุของเด็กปฐมวัยออกเปน 2  กลุม คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป และหลักสูตรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  ในทีน่ีผู้วิจัยใครขอนําเสนอเฉพาะ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสูตรที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึน้                       
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ภาพที่ 6  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป   

หลักการ 
  สงเสริม
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัย
ทุกประเภท อบรม
เลี้ยงดูและให
การศึกษาที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ และวิถี
ชีวิตตามบริบท
สังคมไทย  ผาน
กิจกรรมการเลนที่
เหมาะสมกับวัย และ
ประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษาใน
การพัฒนาเด็ก 
 

จุดมุงหมาย 
     มุงใหเด็กมี
พัฒนาการรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาที่
เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและ
ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 12 ขอ  

สาระการเรียนรู 
1. ประสบการณสําคัญ ครอบคลุม
พัฒนาการ 4 ดาน 
     ดานรางกาย: การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธกลามเนื้อใหญ-เล็ก  การ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัย 
     ดานอารมณจิตใจ: ดนตรี สุนทรียภาพ 
การเลน คุณธรรมจริยธรรม   
      ดานสังคม: การเรียนรูทางสังคม 
    ดานสติปญญา : การคิด การใชภาษา 
การสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จํานวน มิติ
สัมพันธ เวลา 
2. สาระที่ควรเรียนรู: เร่ืองราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก 
ธรรมชาติ และสิ่งตางๆ รอบตัว 

การจัดประสบการณ 
       ไมจัดเปนรายวชิา แตจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผานการเลน  เนนเด็ก
เปนสําคัญ ความแตกตางระหวางบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอยู       
      ขอบขายกิจกรรมประจําวัน ตอง
ครอบคลุมการพัฒนากลามเนื้อใหญ  
กลามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ จิตใจและ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
สังคมนิสัย  การพัฒนาการคิด ภาษา และ
จินตนาการความคิดสรางสรรค 

การประเมินพัฒนาการ 
    ประเมินเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ํา 
เสมอตลอดปใหครอบคลุมพัฒนาการ 4 
ดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก  โดยประเมิน
ตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 
เชน  การสังเกต สัมภาษณ การสนทนา 
การรวบรวมผลงาน การประเมินการ
เจริญเติบโต 

แนวคิดพื้นฐานในการ
จัดทําหลักสูตร 

 
1. แนวคิด American DAP     
    การจัดสิ่งแวดลอม 
กิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อ
อุปกรณที่เหมาะสมตอ
พัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก  โดยคํานึงความ
เหมาะสมในแตละบุคคล 
ชวงอายุ และบริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่แวดลอม
ตัวเด็ก 
 
2. แนวคิดของหลักสูตร 
High Scope    
    เด็กเรียนรูโดยการลงมือ
กระทํา   เพื่อพัฒนา
ประสบการณสําคัญ 
10 ดาน เชน ภาษาและการ
รูหนังสือ  ความสัมพันธ
ทางสังคม การเคลือ่นไหว 
ดนตรี การจําแนก 
เรียงลําดับ จํานวน เวลา 
      
3. แนวคิดของ Froebel   
    เด็กเรียนรูผานการเลน  
ผานกิจกรรมประจําวันที่
หลากหลาย เชน กิจกรรม
เคลื่อนไหว ศิลปะ 
กิจกรรมวงกลม กิจกรรม
กลางแจง เลนเสรี 
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จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖  
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  ผูวิจัยพบวา นกัการศึกษา นกัวิชาการที่จัดทําหลักสูตรไดยดึแนวคิดและ
หลักการจัดการศึกษาเกีย่วกบัพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก แนวคดิเกี่ยวกับการเลน และแนวคดิ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเปนฐานความคิดในการจัดทาํหลักสูตรแกนกลาง  และเมื่อศึกษาใน
หลักการ จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู การจดัประสบการณ และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ผูวิจยั
พบวา ประเทศไทยมีการนําแนวคดิตะวันตกมาใชในการจัดทําหลักสตูร เชน แนวคดิ American 
Developmentally Appropriate Practices (American DAP)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่สะทอน
ใหเห็นในการกําหนดหลักการ จุดมุงหมาย การจัดประสบการณและการประเมินผลที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางเปนองครวม  คํานึงความสนใจของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคล
เปนสําคัญ รวมถึงบริบทของสังคมและวฒันธรรมที่แวดลอมตัวเดก็  แนวคดิของ High Scope ที่เนน
ใหเดก็เรียนรูดวยการลงมือกระทําผานประสบการณสําคัญ  โดยหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดมีการกําหนดประสบการณสําคัญที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา คลายคลึงกับแนวคดิของ High Scope  นอกจากนี้มีการนาํแนวคดิของ 
Froebel  ที่ใหความสําคัญกับการเลนและการจัดประสบการณที่หลากหลายมาเปนพืน้ฐานในการ
กําหนดวิธีการจัดประสบการณสําหรับเดก็ปฐมวัย ทีก่ําหนดใหกิจกรรมในแตละวนัมีตาราง
กิจกรรมประจาํวัน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการไดครบทุกดาน  ทั้งนี้
กิจกรรมที่กําหนดขึ้นนั้นสามารถจัดไดหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามแนวคดิของแตละโรงเรียน  
สามารถยืดหยุนและบูรณาการกัน ไมจําเปนตองเร่ิมจากกิจกรรมวงกลมและจบดวยกิจกรรมเลน
กลางแจงเสมอไป รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ตองประกอบไปดวยสนามเด็กเลน 
สวนตนไม มมุการเรียนรูตางๆ ในหองเรียน    
 

แมวาประเทศไทยจะนําแนวคิดตะวันตกมาใชในการจัดทําหลักสูตร 
ปฐมวยั  แตกไ็ดตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็ก  โดยใหอิสระ
แกโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม โดยโรงเรียนอนบุาลในประเทศไทยสวนใหญไดนําแนวคดิ นวัตกรรมหรือรูปแบบการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของตะวนัตกมาใชอยางแพรหลาย เชน High Scope, Project approach 
Montessori, Reggio Emilia, Waldorf  ซ่ึงการนําแนวคิดเหลานี้มาประยกุตใชในการจดัการศึกษา 
ผูบริหารหรือครูตองศึกษาและทําความเขาใจในหลักการ จุดมุงหมาย วธีิการจัดประสบการณและ
การประเมินผลของรูปแบบนั้นๆ อยางลึกซึ้ง เพื่อที่สถานศึกษาจะจดัการศึกษาไดสอดคลองกับ
ความตองการของเด็ก และสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย 
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      1.1.4  รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีนําแนวคดิทางพุทธศาสนามาประยุกตใช  
 
                        ประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัด
การศึกษาทั้งในรูปแบบของระบบโรงเรียน ที่เรียกวา “โรงเรียนวิถีพุทธ”  โรงเรียนทางเลือก 1 ใน 5 
รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งขึน้  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพทุธนั้นเหมือนกับโรงเรียน
ระบบปกติทัว่ไป แตจดุเนนคือการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการบริหารจดัการโรงเรียน 
ทั้งดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  ดานบุคลากร ดานหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนา
ผูเรียนผานระบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการกัน  ในป พ.ศ. 2548 มีโรงเรียนที่
เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 89  แหง  เชน โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูนอย 
โรงเรียนบานคลองบัว โรงเรียนทอสี  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก  เปนตน ในที่นีผู้วิจัยใครขอ
เสนอรูปแบบการจัดการศกึษาของโรงเรียนรุงอรุณ (ระดับอนุบาล)  และโรงเรียนอนุบาลหนูนอย 
เนื่องจากเปนสถานศึกษาทีม่ีการจัดการศกึษาในระดับปฐมวัยทีน่ําหลักไตรสิกขาเปนแนวคิด
พื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง  และเปนสถานศึกษาที่ผูวิจัยไดมีโอกาส
เขาไปศึกษาดงูาน ดังนี ้
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ภาพที่ 7  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนรุงอรุณ  

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
แนวคิดของทานพระธรรมปฎก “การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน” 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ยึดหลักไตรสิกขา  กตัญูกตเวที สติสัมปชัญญะ วินัยในตนเอง 

เปาหมาย 
เพื่อใหเด็กมีชีวิตและพฤติกรรมในการเปนอยูที่ดี  

ดูแลและชวยเหลือตนเองได และมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณอันเปน
คุณธรรมขั้นตนที่สําคัญ 

หลักสูตรและการจดัประสบการณการเรียนรู 
     หลักสูตรมีลักษณะบูรณาการรายวิชาแบบ 
องครวม  ประกอบดวยหนวยบูรณาการยอย  การ
ออกแบบหนวยการเรียนมีหลักการ 3 ลําดับ คือ 
     1. เปาหมายและการบรรลุผล คือเปาหมายคุณคา
ของวิชาที่มีตอผูเรียนและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
และเปาหมายเนื้อหาวิชาที่ระบุเนื้อหาสาระที่เด็กจะ
เรียนรู 
      2. กระบวนการในชั้นเรียน  เร่ิมตนดวยกิจกรรม
ขั้นตน เพื่อสรางความคุนเคยระหวางครู เพื่อน 
สถานที่ ปรับอารมณจิตใจใหพรอมในการเรียนรู  
เชน สวดมนต ฟงนทิาน ดูละคร  และดาํเนินตอดวย
กิจกรรมขั้นหลัก  ที่เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิต มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติและสรุปงาน 
ทบทวนตนเองในการสัมพันธกับผูอื่นบนพื้นฐาน
ของศีลประจําหองที่เด็กชวยกันตั้งไว 
     3. ประยุกตใชกบับริบทจริงและประเมินผล   
โดยการขอความรวมมือกับผูปกครองในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลพฤติกรรมของเด็กวานําไปปฏิบัติ
จริงจนเปนวิถีชีวิตหรือไม อยางไร  ผานการพูดคุย 
บันทึกลงในสมุดบันทึกความดี และสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนรู กระบวนการทํางาน ผลงาน 
และการทํากิจวัตรประจําวัน 

การประเมินผล 
    ประเมินผลอยางองครวมตามหลักไตรสิกขา ใชการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนระยะ อยางตอเนื่อง  และการ
ประเมินจากผลงาน รวมทั้งขอมูลจากพอแมและผูปกครอง 

การจัดประสบการณประจําวัน 
 8.30 น.           เขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต  
                        กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
                        (ปลูกฝงความพรอมเพรียง กํากับตน) 
9.00-10.30 น.  กิจกรรมฝกกํากับกาย วาจา ใจ (การฝกสติ) 
                เชน  นิทานชาดก  กิจกรรม “สงน้ําสงใจ” 
                        กิจกรรมทานของวาง (ฝกการเปนผูให ผูรับ) 
10.30-11.30 น. กิจกรรมตามหนวยการเรียน เชน  
                 ภาษาอังกฤษ ดนตรี วายน้ํา การทําอาหาร 

     กลางวัน งานหัตถกรรม และกิจกรรมเลน  
     ตามมุม เลนกลางแจง 

11.30-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ฝกการ 
                 ชวยเหลือผูอื่น มารยาทการรับประทาน 

     อาหาร  การระลึกคุณ  และการจัดเก็บโตะ 
                          และอุปกรณ) 
12.00-14.30 น.  อาบน้ํา แปรงฟน (ฝกการชวยเหลือตนเอง) 
14.30-15.30 น. เก็บที่นอน เปลี่ยนเสือ้ผา ทานของวาง   
                          ประเมินตนเองและแผเมตตากอนกลับบาน 
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ภาพที่ 8  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลหนูนอย  
 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
การพัฒนาคนตามหลักไตรสิกขา ของทานพระธรรมปฎกในหนังสือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศอิสราเอล ที่เนนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติในประสบการณจริง 
(Active learning) 

เปาหมาย 
พัฒนาตนใหมีความรู มีทักษะความสามารถ มีปญญาดี เปนมนุษยที่สมบูรณได เปนผูมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

และนําความสามารถที่มีอยูนั้นมาสรางสังคมและตนเองสูความสุข 

การจัดการศึกษา แบงเปน 3 สวน คือ 

1. วิถีชีวิตประจําวนั 
      เพื่อพัฒนาใหเด็กเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
พฤติกรรม จิตใจ ปญญา (ไตรสิกขา) ไปสูความดี
งาม  เปนกิจวัตรประจําวันที่เด็กตองปฏิบัติ ดังนี้ 
         ดานพฤติกรรม : ฝกมารยาท เชน การกลาว
ขอบคุณ ขอโทษ การกราบพระ ผูใหญ   การอยู
รวมกับผูอื่น ดูแลรักษาสิ่งของสวนตัวและ
สวนรวมใหสะอาดและเปนระเบียบ  การทํางาน
ชีวิต เชน จัดโตะอาหาร ลางภาชนะ เก็บขยะ ทํา
สวน 
       ดานจิตใจ : ฝกปฏิบัติจิตใจใหออนโยน ออน
นอม ควบคุมจิตใจใหสงบ มั่นคง เชน แผเมตตา
เปนเพลง เดินจงกรม นั่งสมาธิ เนนความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคณุ 
        ดานปญญา : ฝกใหเด็กเลือกเสพบริโภค 
รูจักพิจารณาสิ่งตางๆ ในแงประโยชนและโทษ 
ฝกสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว และสรุปวิเคราะหใน
สิ่งที่เด็กทําในแตละวัน 
         

2. เนื้อหาสาระแบบองครวม 
      เด็กจะเรียนแบบชีวิตจริง ไม
แยกหนวยยอย โดยผานเนื้อหา
สาระดังนี้ 
     1. รูจักตนเอง (ทั้งกายและใจ) 
ฝกตนเองดวยการสรางวินัยและ
การใชรางกายใหถูกตองเกิด
ประโยชน 
    2. ผูคนรอบขาง (สังคม ชุมชน) 
กอใหเกิดความรักและความกตัญู 
รูหนาที่ มีวินัย 
    3. ธรรมชาติ   เรียนรูระบบ และ
หนาที่  ใหรูจักการเกื้อกูลกัน มี
ความรัก เมตตา กตัญูรูคุณ 
      4. เทคโนโลยี  การคิดเปน ทํา
เปนอยูรวมกันเปน นําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค เปนผูผลิต
มากกวาผูบริโภค 

3. การพัฒนาดานวชิาการ
และวิชาชีพ 
   เพื่อพัฒนาปญญาและ
กระบวนการคิดตาม
ศักยภาพของสมอง 
แบงเปน 
   1. ดานวิชาการ คอื เรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร อยาง 
บูรณาการกัน  
    2. ดานความสามารถใน
การทํางานและการ
ดํารงชีวิต  เรียนรูสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย  เชน กิจกรรมรํามวย
ไทยไชยา นาฏศิลป 
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นอกจากการนาํแนวคดิทางพทุธศาสนามาใชในรูปแบบของโรงเรียนวิถี 
พุทธแลว ไดมคีณาจารย นักวิชาการของไทย  ไดนําหลักธรรม แนวคดิทางพุทธศาสนามาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณเฉพาะตน  สอดคลองกับบริบทและ
วัฒนธรรมของสังคมไทย  เพื่อเปนตนแบบใหสถานศึกษา ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของไดนําไป
ประยุกตใชในการจัดการศกึษาของตนเอง  ในที่นีใ้ครขอเสนอรูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวยัตาม
วิถีชีวิตไทย  พัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร. ทิศนา  แขมมณี และคณะ จากจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เนื่องจากองคความรูที่ไดจากการศึกษารูปแบบนี้สามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
การศึกษาปฐมวัยไดเปนอยางดี  ดังนี ้
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ภาพที่ 9  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของรองศาสตราจารย  
               ดร. ทิศนา แขมมณี  และคณะ   

เปาหมาย 
เพื่อพัฒนาใหเด็กไทยมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม บุคลิกภาพ สังคม และพัฒนา

คุณภาพ ความรูความเขาใจของผูดูแลเด็กในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กอยางเหมาะสม 

หลักการ แนวคิดของไทย 
- แนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนามนุษย พัฒนาปญญา  
- แนวคิดทางวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับสํานึกความเปน
ไทย ทองถิ่น วัฒนธรรม คานิยม  
- ความตองการ ปญหา แนวโนมของสังคมไทยและ
เด็กไทย 

หลักการ แนวคิดทางการศึกษาปฐมวยัตามสากล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ แนวคิดการ
พัฒนามนุษย การพัฒนาเด็กโดยครอบครัว 
- แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย คือ ทฤษฎีและ
แนวคิดตะวันตกเกีย่วกับพัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู การเลนของเด็กปฐมวัย 
 

สาระที่จัดใหเด็ก 
1. ดานรางกาย : การรับประทานอาหาร การ
นอน ออกกําลังกาย การขับถาย รักษาความ
สะอาด 
2. ดานสติปญญา : ความรูที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต ความพรอมทางวิชาการดานภาษา 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร การคิดแกปญหา
ตามแนวพุทธ 
 3. ดานคุณธรรม:  คุณธรรม 9 ประการ คือ 
วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย 
ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัว 
4. ดานสังคม : มารยาทไทย การเลนและ
ทํางานกับผูอื่น ความเปนไทย  อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
5. ดานบุคลิกภาพ : สัปปุริสธรรม 7 (รูจักตน 
รูจักคิด รูจักเหตุผล รูจักประมาณ รูจักเวลา 
รูจักบุคคล รูจักชุมชน 
       นําสาระมาจัดเปนหนวยบูรณาการ  
5 หนวย คือ เร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง บคุคลที่
รูจัก ธรรมชาติ เทคโนโลยี  และ
ประสบการณในชีวิตจริง 

การจัดประสบการณประจําวัน 
8.00-9.00 น.   รับเด็ก ชวยกันทําความสะอาด 
9.00-9.40 น.    เคารพธงชาติ กายบริหาร สวดมนต ตรวจสุขภาพ 
9.40-11.25 น.   การสนทนา วางแผน แกปญหาตามแนวพุทธ 
                         รับประทานอาหารเสริม 
                          กิจกรรมเรียนรูสาระและฝกทักษะ  
                          (กลุมใหญ-ยอย –เดี่ยว)       
                          กิจกรรมพิเศษ เชน ทัศนศึกษา ทําอาหาร 
                          กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม (ทุกวันศุกร) 
11.25-12.25 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.25-14.00 น   การฝกสติและนอนกลางวัน 
14.00-15.00 น.  กิจกรรมกลางแจง  
                          ทําความสะอาดรางกาย รับประทานอาหารเสริม 
                           ประเมินผลประจําวัน 

การประเมินผลการใชรูปแบบ 
     1. ประเมินกระบวนการใชรูปแบบ คือการประเมินการจัด
การศึกษา (กิจกรรมประจําวัน สื่อ สภาพแวดลอม)  และการพัฒนา
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 
      2. ประเมินผลผลิต คือ พัฒนาการผูเรียนในแตละเดือนเพื่อ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาผูเรียนในปลายปการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่รูปแบบกําหนด 
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   จากการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยตามแนววถีิพุทธของ
โรงเรียนรุงอรุณ และโรงเรียนอนุบาลหนูนอย  สะทอนใหเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิถีพทุธ ที่เนนการบริหารจัดการทั้งระบบ มิไดมองแตเพยีงการพัฒนาหลักสูตรหรือการ
ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน  หากแตใหความสําคัญตั้งแตหลักการ แนวคิดพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาทีมุ่งพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา อยางเปนองครวมตามหลัก
กระบวนการไตรสกิขา  หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่โรงเรียนวิถีพุทธหรือการศึกษาแนวพุทธ   ถือ
เปนแกนหลักสําคัญในการจดัการศึกษา   นอกจากการนาํหลักไตรสิกขามาใชเปนแกนหลักแลว ยงั
ไดมีการนําหลักการแนวคิดอืน่ๆ มาบูรณาการรวมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาเปน
รูปแบบหรือหลักสูตร  ดังรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย โดยรองศาสตราจารย 
ดร. ทิศนา  แขมมณี และคณะ  ที่พัฒนาขึ้นมาจากการหลอมรวมแนวคดิ หลักการที่สอดคลองกับ
บริบทสงัคมวัฒนธรรมไทย และทฤษฎี องคความรูดานการศึกษาปฐมวยัของชาติตะวนัตก 
                       
                จากแนวคิดสูการลงมือปฏิบัติ สะทอนใหเห็นในการกาํหนดโครงสราง
หลักสูตร สาระการเรียนรู  การจัดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมประจําวัน ตลอดจนการ
ประเมินผล จากตัวอยางการจัดการศึกษาทีน่ําหลักธรรม แนวคดิทางพทุธศาสนามาใชทั้ง  3 
รูปแบบ พบวา รูปแบบการจดัการศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมีการดาํเนินวิถีชีวิตที่
ดีงาม ดวยเหตนุี้หลักสูตรหรือการจัดการเรยีนการสอนจึงไมไดมีเปาหมายไปที่การพฒันา
ความสามารถทางวิชาการเพยีงอยางเดียว  แตมุงใหเด็กฝกงานชีวติจริง เชน การประกอบอาหาร 
การเก็บกวาดหองเรียน การพับเก็บที่นอน เปนตน   ดังจะเหน็ไดจากการจัดประสบการณการเรียนรู
ของโรงเรียนรุงอรุณ และโรงเรียนอนุบาลหนูนอย  ที่ประกอบไปดวยการทํากิจวัตรประจําวนัที่
ตองการฝกฝนพฤติกรรมใหเด็กไดรูจักการชวยเหลือตนเองและเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน  และ
การเรียนรูตามกิจกรรมตามเนื้อหาสาระทีส่อดคลองกับหนวยการเรยีนรู  แมวาโรงเรียนจะมีการจดั
ประสบการณที่คลายคลึงกันตามแนวคิดทางพุทธศาสนาที่นํามาประยกุตใช  แตก็มีจุดที่แตกตางกัน
ในวิถีปฏิบัติ  สถานศึกษาบางแหงเนนการใหเดก็ปฏิบัตพิิธีกรรมทางศาสนาโดยตรง  เชน การ 
สวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ  บางแหงมกีารประยกุตใชกจิกรรมอื่นๆ มาชวยในการฝกสติ ฝก
สมาธิ โดยอาจสอดแทรกอยูในกจิกรรมการเรียนการสอนหรือจัดแยกออกมาเปนกจิกรรมพิเศษ  
นอกจากการจดัประสบการณการเรียนรู  รูปแบบของการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธ ยังให
ความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ใหเด็กไดสัมผัสเรียนรูจาก
ธรรมชาติ  และใหความสําคญัตอบทบาทของบุคคลที่อยูแวดลอมตวัเดก็ ไดแก ครู พอแม 
ผูปกครอง เพื่อน  โรงเรียนรูปแบบนี้จึงเนนการพัฒนาบคุลากรใหมีความรูและเปนแบบอยางที่ดีกบั
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เด็ก รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางพอแม ผูปกครอง ตลอดจนชุมชน เพื่อใหทุกฝายที่มีสวน
เกี่ยวของกับเดก็ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กใหมีเปาเหมายไปในทศิทางเดียวกนั   
 
                จากการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยทีน่ําแนวคิดทางพุทธ
ศาสนามาใชทัง้ 3 รูปแบบนี้  ทําใหผูวจิัยไดแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรในครั้งนี้วาสิ่งที่ละเลย
ไมไดในการจดัการศึกษาใหกับเด็กปฐมวยั มี 3 ประการใหญ คือ  ประการแรก ประสบการณการ
เรียนรูที่จัดใหเด็ก ไมควรแยกออกจากวิถีชวีิตประจําวันของเด็ก  เดก็ควรไดเรียนรูในการชวยเหลือ
ตนเอง  การปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมมากกวาการอานเขียนทองจําเนื้อหาวิชาการ  
ประการที่สอง เด็กจะเรียนรูไดดีจากการมปีฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การจัดสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรแหลงเรียนรูที่เหมาะสมจึงสงผลตอการเรียนรูของเด็ก  และประการสุดทาย คือ ครู พอแม 
ผูปกครอง เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเปนตวัแบบใหเดก็ซึมซับพฤติกรรมตางๆ ดังนั้น ถา
ตองการพัฒนาใหเดก็มีพฤตกิรรมที่ดีงาม ก็ตองเร่ิมจากผูใหญที่อยูแวดลอมตัวเดก็ 
 
  1.1.5  การสังเคราะหแนวคดิหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
                         จากที่ผูวิจยัไดศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีในการจดัการศึกษาปฐมวัยทั้ง
ชาติตะวนัตกและชาติตะวันออก  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทีน่ําแนวคิดพุทธศาสนาไปใช 
ตลอดจนการศกึษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศกัราช ๒๕๔๖ เพื่อนําองคความรูที่ได ไปใช
เปนกรอบแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัยพบวา รูปแบบหลักสูตรไมวาจะเปนรูปแบบที่พัฒนาจาก
ชาติตะวนัตก หรือชาติตะวนัออก ลวนตองมีปรัชญา ความเชื่อ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการ
เรียนรูเปนฐานความคิด  เนือ่งจากแนวคิด ทฤษฎีเหลานีจ้ะเปนตัวกําหนดทิศทางของรูปแบบ
หลักสูตร วาเราตองการใหหลักสูตรมีเปาหมายอยางไร หรือตองการพัฒนาเด็กใหมีคณุลักษณะ
อยางไร  นอกจากนี้ทฤษฎแีละงานวจิัยทางดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก จะทําใหเรารูวา
เด็กรูและทาํอะไรไดในแตละชวงวัย เด็กเรยีนรูไดอยางไร และเด็กควรที่จะเรียนรูอะไร   สิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ  บริบทสังคมวัฒนธรรมที่แวดลอมตัวเดก็ลวนมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเรียนรู
ของเด็ก  ดังจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศเกาหลี  วาแมจะรับแนวคิดการจัด
การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาก็ตาม  แตก็ตองมกีารปรับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เนน
การเคารพระบบอาวุโสมากกวาการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ดวยเหตนุี้หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นจึงควรมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตหรือเอกลักษณของคนในสังคมนั้นๆ ดวย  ผูวิจยัจึงได
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เร่ิมศึกษาแนวคิดทางพุทธศาสนา และพบวาพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมายที่สามารถเชื่อมโยงกับ
แนวคดิทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของชาติตะวนัตกที่ผูวิจัยไดศึกษามากอนหนานี้   โดยเฉพาะ
แนวคดิการพฒันามนุษยตามหลักพุทธศาสนา ที่ทานพระธรรมปฎกไดเขียนตําราไวหลายเลม  วา
การพัฒนามนษุยตองอาศยัการฝกฝนหรือการศึกษาที่ตองเปนไปอยางองครวม ทั้งพฤติกรรม จิตใจ
และปญญา เพือ่นําไปสูการดาํเนินชวีิตที่ดี  จุดเริ่มตนของการศึกษา ก็คือ สัมมาทิฐิ ที่ตองอาศัยปร
โตโฆสะ (ปจจัยภายนอก) และโยนิโสมนสิการ (ปจจยัภายใน)  เมื่อเกดิสัมมาทิฐิ หรือเกิดความคดิ
ความเชื่อที่ถูกตองแลว ก็เขาสูกระบวนการของการศึกษา ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา หรือไตรสิกขา  
จุดเดนของแนวคิดนี้คือการมองวาการจดัการศึกษาหรือการพัฒนาเดก็ตองเปนไปอยางองครวมทั้ง
ทางรางกาย สังคม จิตใจและสติปญญา เหมือนเชนทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของชาติตะวนัตกที่
ศึกษาพัฒนาการของมนุษยออกเปน 4 ดาน คือ รางกาย จติใจอารมณ  สังคมและสติปญญา หากแต
วาทฤษฎีของชาติตะวนัตกศึกษามุงเนนไปที่พัฒนาการแตละดานอยางลุมลึก ไมเนนองครวม
เหมือนเชนแนวคิดทางพุทธศาสนา  
 
               ผูวิจัยจึงไดนําแนวคดิการพฒันามนุษยตามหลักพุทธศาสนา มาใชเปน
พื้นฐานในการพฒันาหลักสูตรรวมกับทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก คือทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญา (Cognitive Theory) ของ Piaget ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Sociocultural Theory) 
ของ Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura  โดย
ผูวิจัยไดนําการคิดโยนิโสมนสิการมาเปนจุดเนนในหลกัสูตรนี้  ดวยเหตุผลที่วา การคิดที่ถูกตอง 
การคิดเปน เปนศูนยกลางของการดําเนนิชวีิตที่ถูกตอง นาํไปสูพฤติกรรมที่ดี เชน พดูเปน ทําเปน 
กินอยูเปน ตามคําสอนของทานพระธรรมปฎก  โดยอาศัยองคความรูทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของ Piaget และงานวิจยัที่เกีย่วของ ในการประเมินความสามารถในการคิด 
โยนิโสมนสิการของเด็กปฐมวัย และนําไปสูการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมตาม
พัฒนาการ ทั้งนี้ผูวิจยัไดใหความสําคัญตอปจจัยทางสภาพแวดลอม หรือปรโตโฆสะ  ไมนอยไป
กวาการคดิโยนิโสมนสิการ เนื่องจากปจจยัเหลานีจ้ะชวยสงเสริมใหเดก็เกิดทกัษะในการคิด 
โยนิโสมนสิการได  ซ่ึงผูวิจยัไดสังเคราะหองคประกอบของปจจัยสภาพแวดลอมเหลานี้จาก
การศึกษาทฤษฎีวัฒนธรรมเชงิสังคมของ Vygotsky  ที่เชื่อวาพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะ
เกิดขึ้นเมื่อเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสังคมวัฒนธรรมและการไดรับคําแนะนําจากผูใหญรวมถึงการ
ทํางานรวมกนัระหวางกลุมเพื่อน และทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura ที่เชื่อวาเด็ก
เรียนรูไดดีจากการสังเกต และตัวแบบที่ดจีะทําใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่ดีจากตวัแบบนั้น ไดปจจยั
สภาพแวดลอม 5 ประการดวยกัน คือ  การจัดหองเรียน   ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู   บทบาทครู   
บทบาทเด็ก และการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่ไดกลาว
มาขางตนนี้  ผูวิจัยใครขอนําเสนอภาพใหเห็นดังนี้

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ของชาติตะวันตก 

“อยูบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก” 

   

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ของชาติตะวันออก 

“การจัดการศึกษาของประเทศ
ตองสอดคลองกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ 

ของชาติ” 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ของไทย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

“หลักสูตรมีเปาหมายเพื่อพัฒนา
ใหเด็กมีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค ทั้งดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา” 

รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดทางพุทธศาสนา 

“ไตรสิกขา เปนหลักธรรมสําคัญ
ที่ใชในการพัฒนาพฤติกรรม 
จิตใจ และปญญา เพื่อนําไปสู

การดําเนินชีวิตที่ดีงาม” 

ทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของชาตติะวนัตก 

-  ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา (Cognitive Theory) 
ของ Piaget 
-  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม 
(Sociocultural Theory)  
ของ Vygotsky 
-  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคม (Social Cognitive 
Theory) ของ Bandura 

แนวคิดการพัฒนามนุษยตาม
หลักพุทธศาสนา 

-  การเตรียมความพรอมดาน
ความคิดความเชื่อที่ถูกตอง  
(ปรโตโฆสะ และ 
โยนิโสมนสิการ) 
-  การพัฒนามนุษยตามหลัก
ไตรสิกขา (พฤติกรรม จิตใจ 
ปญญา) 

 
หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยตาม 
แนวคิดทาง 

พุทธศาสนาและ 
ทฤษฎีพัฒนาการ 
และการเรียนรู 

ของเด็ก 

ภาพที่ 10  กรอบแนวคดิ หลักการ ทฤษฎีที่ใชในการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทาง  
                 พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
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ภาพที่ 11  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร 

Cognitive Theory และ
งานวิจัย 

“เด็กเขาใจในความเปนเหตุ
และผล  การจัดประเภท และ
เขาใจความตองการของผูอื่น” 

การพัฒนาพฤตกิรรม จิตใจ 
ปญญาของเด็ก 

อยางเปนองครวม 

การคิดโยนิโสมนสิการ 
 (ปจจัยภายใน) 

คิดมีระเบียบ คิดอยางมีเหตุผล  
คิดใหเกิดผลที่พึงประสงค 

 

       
     Sociocultural Theory 
       “Zone of Proximal        
           Development” 
 

  Social Cognitive theory 
          “Modeling” 
 

แนวคิดตะวันตก แนวคิดพุทธศาสนา 

ปรโตโฆสะ 
(ปจจัยภายนอก) 

สภาพแวดลอมทั้งตัว 
บุคคลและวัตถ ุ

จุดมุงหมาย 
       เพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 
ปญญาของเด็กอยางเปนองครวม 
สามารถดําเนินชีวิตและอยู
รวมกับผูอื่นไดและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก 
 

หลักการ 
       เด็กเรียนรูโดยการลงมือ
กระทําและฝกคิดอยางถูกตอง 
โดยอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอม 5 
ประการ คือ 
1. การจัดหองเรียน  
2. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู 
3. บทบาทครู 
4. บทบาทเด็ก 
5. การมีสวนรวมระหวางบาน
และโรงเรียน 

โครงสรางหลักสตูรและการจัดประสบการณการเรียนรู 
        โครงสรางประกอบดวยมวลประสบการณ   สาระ และทักษะที่
เปนจุดเนน ดังนี ้
อนุบาลชั้นปที่ 1   
กาวแรกของชีวิต 

 
อนุบาลชั้นปที่ 2   
รอบรั้วชีวิต 

 
อนุบาลชั้นปที่ 3  
พรอมสูโลกกวาง 

สาระ 
 1. ตัวเรา 
 2. ครอบครัว 
และชุมชน 
 3. โลกรอบตัว 

      ทักษะที่เปนจุดเนน 
1. คิดแกปญหา 
2. คิดคุณโทษและทางออก 
3. คิดรูคุณคาแท-เทียม 
4. คิดรูเทาทันธรรมดา 
5. คิดเราคุณธรรม 
6. คิดจําแนกแจกแจง 

                                   การจัดประสบการณ 
    กิจวัตรประจาํวนั : เขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต ออกกําลังกาย 
รับประทานของวาง อาหารกลางวัน อาบน้ําแตงตัว ปูและ    เก็บที่นอน 
     กิจกรรมตามสาระ : กิจกรรมกลุมใหญ และกิจกรรมกลุมยอยหรือ
กิจกรรมรายบุคคล 
       กิจกรรมพเิศษ , กิจกรรมยามบาย :วนเทียน ทาํสวน ดูวิซีดี  
พลศึกษา 

การประเมินผลหลกัสูตร 
    1. ประเมินผลเดก็ระหวางและหลังการใชหลักสูตร โดยการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม  สนทนาพูดคุยกับเด็ก ผลงานของเด็ก  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก    
     2. ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู ผูปกครองที่มีตอหลักสูตร   

 
ปจจัย

สิ่งแวดลอม 
5 ประการ 

6 คิด
โยนิโส
มนสิการ 
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     1.2  ขั้นศึกษาสภาพของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและความตองการในการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน 
 
             ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัขอใชนามสมมติในการกลาวถึงชื่อโรงเรียน ช่ือผูบริหาร
โรงเรียน ครู บุคลากรตลอดจนชื่อเด็กนักเรยีน เพื่อจรรยาบรรณของผูวิจัยและการเคารพสิทธิสวน
บุคคลของผูถูกอางถึงในงานวิจยั  ในขั้นตอนนี้ผูวิจยัไดดําเนนิการสมัภาษณครูจุม ผูบริหาร
โรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี อยางไมเปนทางการ เมื่อวันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ใน
ประเด็นของความตองการและวิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตร สภาพการจัดการเรยีนการสอนที่
โรงเรียนดําเนนิการกอนทีจ่ะรวมพัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัย  ตลอดจนขอมูลทางกายภาพและความ
พรอมของโรงเรียนในการพฒันาหลักสูตร นอกจากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมโดยการสํารวจลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน  และสังเกตการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในชวงปลายเดอืนกรกฎาคม-เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2549 สรุปผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 
  
             1.2.1  ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน 
 
          โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี เปนโรงเรยีนอนุบาลขนาดเล็กกอตั้งเมือ่วันที่  
12 ตุลาคม  พ.ศ. 2545  ในระยะแรกของการดําเนินงาน ผูบริหารโรงเรียนดําเนนิการสอนดวย
ตนเองรวมกับครูมาลี เพียง 2 คน โดยเปดสอนในระดับชัน้เนอรสเซอรี่ ในพื้นที่ทีพ่ักอาศัยของ
ผูบริหารโรงเรียน มีจํานวนนกัเรียนประมาณ 10-15 คน  ตอมาไดดําเนนิการซื้อที่ดินบริเวณขางที่
พักอาศัยและกอสรางอาคารหลังใหม  เพื่อเปดสอนในระดับอนุบาลศึกษาปที่ 1-3 อยางเปนทางการ 
ในวนัที่  25 กนัยายน พ.ศ. 2549   สถานที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี อยูในซอยเสนานิคม 1 
ถนนพหลโยธนิ ลาดพราว กรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีเงียบสงบ ปลอดภัยและ
มีสภาพแวดลอมที่ดี  เนื่องจากบริเวณรอบขางโรงเรียนเปนบานที่พักอาศัยของคนทีม่ีฐานะทาง
การเงินอยูในระดับปานกลางถึงดี  และมีตํารวจสายตรวจคอยตรวจตราในแตละวนั  โดยอยูหางจาก
ปากซอยของหมูบานประมาณ 300 เมตร  บริเวณปากซอยมีตลาดสดที่เปดขายเฉพาะชวงเชาของ 
ทุกวัน มีรานคาอํานวยความสะดวกมากมาย เชน รานเซเวนอีเลฟเวน  รานอาหาร รานเสริมสวย 
รานถายเอกสาร  รานขายยา  มีคลินิก  ธนาคาร โรงเรียน  ในสวนของลกัษณะอาคารของโรงเรียน  
ผูบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจในการออกแบบลักษณะอาคารของโรงเรียนใหมีลักษณะเหมือนบาน 
เพื่อใหเด็กรูสึกอบอุนเหมือนอยูบานของตนเอง  โครงสรางสวนใหญของอาคารโรงเรียนเปนปนู
และกระจก ตกแตงดวยระแนงไมโทนสีน้าํตาล  เปนอาคาร 3 ชั้น ในพื้นที่ 300 ตารางวา  ประกอบ
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ไปดวยหองทํางานผูบริหาร  หองเรียนจํานวน 3 หอง ขนาด 35 ตารางเมตร  สําหรับรองรับเด็ก
นักเรียนหองละประมาณ 20 คน  หองดนตรี หองครัว  หองน้ําสําหรับเด็กและผูใหญ  และสนามเดก็
เลน  พื้นหองเรียนและพื้นภายในอาคารทําจากวัสดุลามิเนท  ที่ชวยลดการกระแทกจากการลื่นหรือ
หกลมของเด็กนักเรียน ภายในหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศและพดัลม มีอากาศถายเทไดสะดวก 
แสงสวางสองถึงทุกดานเนื่องจากมีหนาตางทําจากวัสดกุระจกโดยรอบ  โตะและเกาอีม้ีขนาด
เหมาะสมกับตวัเดก็ ทําจากไมยางพารา โตะมีทั้งรูปทรงสี่เหล่ียมที่ลบมุมแหลมและโตะกลม เกาอีม้ี
พนักหลังใหเดก็ไวพิง  ในหองเรียนมีมุมการเรียนรู เชน มมุของเลน มุมปารตี้ (มุมบทบาทสมมติ)  
มุมนิทาน  สภาพแวดลอมของโรงเรียนเตม็ไปดวยตนไมใหญเล็ก เชน ตนปบ ตนโมก    ตนมะมวง 
ตนมะเฟอง  ไมดอกไมประดับ เชน กลวยไม  แพงพวย  กุหลาบ จิบซี  แปลงพืชผักสวนครัวสําหรบั
ใหเดก็ไดปลูกและนําไปรับประทาน เชน คะนา  ผักช ีเปนตน  พื้นที่ภายนอกอาคารเรยีนมีทั้งสวนที่
เปนสนามหญาและสนามซีเมนตเพื่อใหเดก็ไดทํากจิกรรมกลางแจงหรอืเลนสนาม  
 
          ในภาคปลายปการศึกษา  2549  มีแผนงานเปดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ 
คือ ระดับเนอรสเซอรี่  1 หองเรียน  ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล  1 หองเรียน และเปดรับสมัคร
ครูและพี่เล้ียงเพื่อรองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึน้  ในระดับชัน้เนอรสเซอรี่และเตรียมอนบุาล  รับเด็ก
อายุ 1 ป - 2 ป 11 เดือน อัตราสวนระหวางนกัเรียน ครู และพี่เล้ียง คือ 15: 1: 2  สวนระดับอนุบาล 
1-3  รับเด็กอายุ 3 ป - 5 ป 11 เดือน  อัตราสวนระหวางนักเรียน ครู และพี่เล้ียง คือ 15: 1: 1 ทั้งนี้
จํานวนนักเรียนอาจยดืหยุนแตไมเกนิหองละ 20 คน เพื่อใหครูและพี่เล้ียงสามารถดูแล สังเกต 
ติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็กไดอยางใกลชิดเปนรายบุคคล   และในภาคปลายปการศึกษา 
2550  มีจํานวนหองเรียน 3 หองเรียน คือ  หองเรียนเนอรสเซอรี่  1 หอง และหองเรียนอนุบาล  
2 หอง นักเรยีนในระดับเดก็เล็ก 6 คน นักเรียนเตรียมอนบุาล  9  คน  เปนเด็กชาย 3 คน  เด็กหญิง  
6 คน มีเด็กอนบุาล 1-3  จํานวน 20  คน เปนเด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 8 คน  มีครูระดบัชั้นเด็กเล็ก 
1 คน คือ ครูมาลี  ครูระดับชั้นอนุบาล 2 คน คือ ครูจิ๊บ  ครูแวว  และพีเ่ล้ียง จํานวน 4 คน คือ พี่แยม  
พี่สิน พี่หนอย และปาทิน และแมครัว 1 คน คือ ปาแหวน 
 
          ภาคการศกึษาและการเปด-ปดภาคเรยีนของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  ใน
หนึ่งปการศกึษา ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคตน เปดเรยีนในกลางเดือนพฤษภาคม-ปลาย
เดือนกนัยายน และภาคปลาย เปดเรยีนในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนกุมภาพนัธกําหนดการ
เปด-ปดภาคเรยีน  ในชวงของการปดภาคเรยีน ทางโรงเรยีนจะจัดคายกจิกรรมระยะสั้น 2-3 สัปดาห 
แบบไป-กลับ มีเปาหมายเพือ่เตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียน และชวยแบงเบาภาระของ
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ผูปกครองในการดูแลเดก็ในชวงปดภาคเรียน การเขารวมกิจกรรมนีข้ึ้นอยูกับความสมัครใจของเด็ก
และผูปกครอง  
 
          ตราสัญลักษณ และการแตงกายของนกัเรียนและครโูรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี 
ตราสัญลักษณของโรงเรียนเปนรูปวงกลม ภายในวงกลมเปนรูปภาพบานมีปลองไฟทีม่ีควันลอย
ออกมาคลายรูปกอนเมฆ และเขียนขอความชื่อโรงเรียน  สําหรับการแตงกายของนกัเรียน มี 3 ชุด 
คือ ชุดนักเรียน ชุดนอน ชุดพละ ชุดนกัเรยีนชายเปนเสือ้สีฟาลาย สก็อตแขนสั้น คอปก เอวจั๊ม 
กางเกงสีฟา  ชดุนักเรยีนหญงิเปนชุดเสื้อกระโปรงติดกันสีฟาลายสก็อต  ที่กระเปาเสือ้ตรงหนาอก
ดานซายปกตราสัญลักษณของโรงเรียน ใสทุกวันจันทร วนัอังคารและวนัพฤหัสบดี  ชดุพละ เปน
เสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีกรมทา พิมพตราสัญลักษณของโรงเรียนไวที่อกเสื้อดานซายเชนกัน  
ใสทุกวันพุธ สวนชุดนอนเปนเสื้อคอกลมผากระดุมหนา แขนสั้น กางเกงขายาวสีฟา  เครื่องแตงกาย
ของโรงเรียนออกแบบใหมีกระดุมทั้งชายหญิง เพื่อฝกใหเด็กใชกลามเนือ้มือในการติดและถอด
กระดุม  สําหรบัในวนัศุกร ทางโรงเรียนใหเด็กใสชุดไปรเวท เพื่อใหเดก็ไดเรียนรูความแตกตาง
ระหวางเพศ  วธีิการแตงตัวทีเ่หมาะสม เรียนรูสี รูปแบบจากเสื้อผาที่เด็กแตละคนแตงตัวมา   
สําหรับการแตงกายของครู  ใหอิสระกับครใูนการแตงกาย ครูสามารถนุงกระโปรงหรือกางเกงก็ได 
แตแตงใหสุภาพ และสามารถเคลื่อนไหวไดอยางสะดวกคลองแคลว  ในวันอังคารและพฤหัสบดี 
ทางโรงเรียนกาํหนดใหครูใสเสื้อที่เปนลายผาประจําโรงเรียน ลายผาเปนรูปเด็กชายหญิงแตงตัวตาม
ชุดประจําชาต ิ สวนในวันพธุใหชุดพละ เสื้อยืดสีพื้นคอปก และกางเกงวอรม  
              
             1.2.2  ความตองการและวิสัยทัศนในการพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน 
 
          จากการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความตองการที่
จะพัฒนาหลักสูตร ดวยเหตผุลที่วา 
 

. . . โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  เปนโรงเรียนอนุบาลเปดใหม ซ่ึงเหตุผลในการจดัตั้ง
โรงเรียนอนุบาล คือ ตั้งใจที่จะนําความรูทีเ่รียนมาในสาขาการศึกษาปฐมวัยมาเปดโรงเรียนอนุบาล  
ในระยะแรกไดเปดเปนสถานรับเล้ียงเดก็ จนกระทั่งมีงบประมาณและมีความพรอมเพียงพอทีจ่ะ
เปดโรงเรียนอนุบาล ซ่ึงก็อยากใหโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีแตกตางไปจากโรงเรียนอืน่ๆ ที่เคยไป
ศึกษาดูงาน หรือโรงเรียนที่อยูในละแวกนี้ อยากใหเปนโรงเรียนที่เนนการเตรยีมความพรอมแกเด็ก
มากกวาเนนวชิาการหรือการอานเขียน  อยากใหเดก็ๆ มาเรียนและมีความสุข เปนโรงเรียนที่มี
แนวคดิตางจากโรงเรียนอื่นและมีเอกลักษณเฉพาะ  ซ่ึงในขณะนี้โรงเรียนใชหลักสูตรการศึกษา
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ปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนแนวกลาง มาใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรยีนการสอน โดยสอนเปนหนวยการเรียนรู มี 4 หัวขอใหญๆ  คือ ตัวเรา  บุคคลและ
สถานที่รอบตัวเดก็ ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบตัว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว  โดย
ครูจะนํามาแตกเปนหนวยยอย ซ่ึงหนวยยอยหรือหวัเร่ืองนี้จะไดมาจากความสนใจของเด็กใน
ขณะนัน้  การเรียนการสอนจงึไมไดเนนแนวคิดใดเปนหลัก อยากทดลองใชหลายๆ แนวคิด 
แนวคดิไหนดกี็นํามาปรับใช  ซ่ึงแนวคิดทีโ่รงเรียนนํามาใชในขณะนี้ ไดแก แนวคิดของ  Froebel  
และ Montessori  ที่เนนการเรียนรูผานการเลน การชวยเหลือตนเอง นอกจากนี้เรายังไมมีการ
กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้  โรงเรียนจึงตองการที่จะพัฒนาหลักสูตร  
และยอมรับในแนวความคดิของผูวิจัยในการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  อีกทัง้อยากไดหลักการและแนวคดิในการ
พัฒนาหลักสูตร โรงเรียนจึงยนิดีที่ใหผูวิจยัเขามาใหความรูและรวมกนัพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน  ซ่ึงถาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นไดผลดี โรงเรียนก็จะนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน
ตอไป. . .  
   
            ในดานวิสัยทัศนของโรงเรียนเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรนั้น  ผูบริหาร
โรงเรียนไดกลาววา  
 

. . . จากความเชื่อของโรงเรียนที่วา “ความสุขและความอบอุน” ในการเรียนรูจะเปนพลัง
สําคัญใหเด็กเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพทั้งความคิดและจิตใจ และปรัชญาของโรงเรียน “เรียนรูดวย
การเลน มุงเนนพัฒนาการ สืบสานวัฒนธรรม”  ดังนั้นหลักสูตรที่จะพฒันาขึ้นนั้นจะตองพัฒนาทั้ง
จิตใจและปญญาของเด็ก  เปนหลักสูตรที่เนนใหเดก็คิด  เปน Thinking curriculum  เปนหลักสูตรใน
โลกปจจุบันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรจะตองสอนใหเดก็อยูและปรับตัวไดทั้งสอง
โลก  ทั้งในโลกธรรมชาต ิ เด็กตองรูจักธรรมชาติ อยูกับดินกับทรายได  ในโลกเทคโนโลยีก็ตอง
กาวทัน ไมใชหลีกหนี  เปนเด็กที่ชางสังเกต เด็กที่มีทกัษะในการสังเกตที่ดี จะมีโอกาสในการเรียนรู
และปรับตัวในสังคมไดดีกวาเดก็อื่นๆ  นอกจากนีห้ลักสูตรจะตองเนนความเปนไทย  สอนใหเด็กมี
สัมมาคารวะ และเปดโอกาสใหเดก็เรียนรูวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล. . .   
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             1.2.3  สภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมประจําวัน สื่ออุปกรณการ
เรียน และการประเมินผลของโรงเรียนกอนการพัฒนาหลกัสูตร  
 
          การจัดการเรียนการสอน  เนนการเตรยีมความพรอมทางพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของเด็ก  คือ รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  การจัดชั้นเรยีนเปนลักษณะชั้นคละอายุ
ในระดบัเตรียมอนุบาล 1- อนุบาล 3  เนื่องจากเปนโรงเรยีนอนุบาลเปดใหม จํานวนนกัเรียนยังไม 
มากนัก ในภาคปลาย ปการศึกษา 2549  ผูบริหารโรงเรียนจึงเปดสอนเพียง 1 หองเรียน มีนักเรยีน 
13 คน นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนมีความเชื่อในเรื่องการจัดชั้นเรยีนแบบคละอายุ วาจะชวย
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  ใหเดก็เรียนรูการอยูรวมกัน การชวยเหลือ แบงปน การเปนผูนํา ผูตาม 
เรียนรูบทบาทของการเปนพีท่ี่จะตองเปนแบบอยางที่ดีกบันอง  บทบาทของนองในการเชื่อฟง 
เลียนแบบและปฏิบัติตาม นําไปสูการพัฒนาความสามารถของตนเอง  ในการจดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนไมไดมีเอกสารหลักสูตรที่เปนทิศทางของโรงเรียน  มีเพยีงแผนการสอนที่จดัทําขึ้นใน   
แตละครั้งที่ดําเนินการสอน หนวยการเรยีนหรือหวัเร่ืองที่นํามาสอนนัน้มีลักษณะเปนหนวย
อุบัติการณ (Emergent unit) คือไดมาจากความสนใจของเด็กที่ชวยกันระดมความคดิวาอยากจะ
เรียนเรื่องอะไร จากนั้นครูและเด็กจะนําหวัเร่ืองนั้นมา “แตกเว็บ” หรือการทําขายใยสาระ วาใน 
หัวเร่ืองนี้มีส่ิงใดที่เดก็รูแลว และส่ิงใดที่เดก็อยากรู จากนัน้จึงนําประเดน็ที่ไดนี้มาจัดลําดับเปน
กิจกรรมการเรยีนการสอน  วธีิหรือรูปแบบการสอนก็ไมเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยูกับความสามารถหรือ
ความถนัดของครู ซ่ึงปญหาที่โรงเรียนประสบ คือ ครูเตรียมการสอนไมทัน เนื่องจากเปนหนวยการ
เรียนที่เกิดขึ้นในทันทีทนัใด การวางแผนในการจัดกิจกรรม  จัดหาสื่ออุปกรณ ตลอดจนการ
ประเมินผล  ครูจึงมีเวลาในการเตรียมการสอนนอย แตขอดี ก็คือ เดก็ไดเรียนรูในสิ่งทีส่นใจอยาง
แทจริง   
 

         จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาสังเกตการเรียนการสอนใน 
หองเรียนระดบัอนุบาล  ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พบวา กจิกรรมที่เปนการเรียนการสอน
เนื้อหาตามหนวยการเรียน ใชเวลาประมาณ 45 นาทีตอวัน ซ่ึงในชวงเวลาที่สังเกตนัน้ เด็กๆ กําลัง
เรียนในหนวยการเรียน “ส่ิงแวดลอมรอบตัว” ในหัวเร่ือง “เกาอี้ดนตร”ี และ “ผาหม”    โดย
แบงเปนกิจกรรมวงกลม และกิจกรรมกลุมหรือเดี่ยว โดยกิจกรรมวงกลม ใชเวลาประมาณ 10-15 
นาที  เร่ิมจากครูทักทายเดก็ๆ จากนั้นใหเด็กมาเปลี่ยนวนัที่บนกระดาน จากนัน้ ครูสนทนากับเดก็
ในสิ่งที่เด็กไดเรียนรูไปแลว  และดําเนินกจิกรรมดวยการรองเพลง เลานิทาน เปนตน เมื่อส้ิน
กิจกรรมวงกลม ครูใหเดก็ทํากิจกรรมกลุม  เชน กิจกรรมศิลปะจากใบไม การสานลายผา  หลังจาก
ที่เด็กทําชิ้นงานเสร็จแลว  ครูจะใหเดก็มาบอกเลาผลงานกับครูตัวตอตัว  และกอนที่จะเรียนใน
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หนวยการเรยีนตอไป ครูและเดก็จะมกีารแตกเว็บรวมกนั  เชน หวัเร่ือง “ผาหม”  เดก็ๆ มีคําถามวา 
“ทําไมไปเมืองหิมะตองเอาผาหมไป”  “ทําไมตองหมผา”  “ทําไมสัตวในเมืองหิมะไมหนาว แตคน
หนาว”  เปนตน  ส่ิงที่ผูวิจัยไดจากการสังเกตนั้น คือ ในการสอนของครูนั้น เนนการใชคําถามที่
กระตุนใหเด็กเกิดการเรยีนรู เชน ใคร ทําไม  อะไร ที่ไหน อยางไร  มีการตกลงในกตกิาเมื่อเดก็
ตองการถามตอบสิ่งใด จะตองยกมือกอน  นอกจากนี้ผูวจิัยพบวา กจิกรรมที่จัดใหเดก็ยังไม
หลากหลาย  เนื่องจากครูผูสอนถนัดในการสอนศิลปะ  จึงเนนกิจกรรมศิลปะเปนสวนใหญ   
ซ่ึงในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศกัราช ๒๕๔๖ ไดระบุไววา เดก็ควรเรียนรูจากกิจกรรมที่
หลากหลาย เชน กิจกรรมเขาจังหวะ  การทดลองวิทยาศาสตร การทําอาหาร กิจกรรมศิลปะ  
(งานปน งานวาด งานระบายสี) เกมการศึกษา เปนตน  ซ่ึงผูวิจัยจะตองนําประเดน็นี้ไปเปนแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 
          การจัดกิจกรรมประจําวัน  ในแตละวนัของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  เร่ิมตน
ดวยการเคารพธงชาติและสวดมนต ในเวลา 8.45 น. ของทุกวัน จากนัน้ออกกําลังกายตามจังหวะ
เสียงเพลง ตามดวยการรับประทานอาหารวางและนมรสจืด  การเรียนการสอนตามหนวยการเรียน 
เร่ิมเวลาประมาณ 9.45-10.30  น. จากนัน้จงึใหเดก็เลนอสิระตามมุม  ยกเวนในวันพุธที่มีกิจกรรม
พลศึกษา วนัพฤหัสบดีมีกิจกรรมวนเทียนเพื่อฝกสมาธิ  เด็กๆ จะรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 
11.00 น. จากนั้นแปรงฟน อาบน้ํา และนอนกลางวัน  หลังจากตื่นนอนในเวลา 14.00 น. เด็กๆ จะ
รับประทานอาหารวางรวมกนั และทํากจิกรรมยามบาย ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละวนั โดยวนัจันทร
เปนการตรวจการบานในสารสมัพันธ  วันอังคารเลนเกมการศึกษา วันพุธและวนัศุกรดูวีซีดีที่เดก็
นํามาจากบาน ฝกความเปนประชาธิปไตยจากการยกมือวาวีซีดีเร่ืองไหนที่จะดูกนัในวันนี้   และฝก
การรักษาเวลา  เมื่อเวลาหมด การดูวีซีดกี็ส้ินสุด ซ่ึงเด็กทกุคนตองยอมรับในขอตกลงนี้  และวัน
พฤหัสบดีเปนกิจกรรมทําสวน รดน้ําตนไม จากนั้นเก็บของกลับบานในเวลา 15.30 น. และในชวง
เวลาที่รอผูปกครองมารับ เด็กๆ จะไดเลนที่สนามเด็กเลนของโรงเรียน  
 
          สื่ออุปกรณการเรียน   ในการใชส่ืออุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
ผูบริหารโรงเรียนใหสิทธิ์แกครูในการเลือกใชส่ือ  โดยจะเปนสื่อประเภทใดก็ได  อาจจะเปนสื่อ
ธรรมชาติ  ส่ือของจริง ส่ือเทคโนโลยี ส่ือส่ิงพิมพก็ได  ซ่ึงถาเปนไปไดก็จะพยายามหาสื่อธรรมชาติ  
หรือส่ือของจริง แตที่สําคัญคือไมมีการสอนหรือเอาคอมพิวเตอรใหเดก็เลน หรือใชเปนสื่อ 
การสอน เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเหน็วา เด็กในชวงวัยนี้ยังไมมีความจําเปนที่จะใชคอมพิวเตอร  
เด็กควรจะเรยีนรูจากของจรงิ ไดลงมือกระทํา และไดเคล่ือนไหวทกุสวนตางๆ ของรางกาย  แตก็
มิไดจํากดัเทคโนโลยี ครูสามารถใชส่ือวีซีดีประกอบการเรียนได   และจากการสังเกตการจัดเตรยีม
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และใชส่ือของครู  ผูวิจัยพบวา ส่ือที่ครูใชนั้น สวนใหญเปนสื่อของจริง  เชน โทรทัศน  ผาหม  และ
เปนสื่อที่หาไดงายในชุมชนหรือโรงเรียน  โดยครูผูสอนใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใชส่ือวา  ส่ือที่ใช
ไมจําเปนตองมีราคาแพง  ในการสอนแตละหัวเร่ือง ครูใชส่ือของโรงเรียน เชน กระดาษสี   
สีตางๆ  นิทาน ไหมพรม วซีีดี   บางครั้งครูทําขึ้นเอง เชน แปงโด  หรือใชเศษวัสดุเหลือใช ใน
โรงเรียน ชุมชน รวมถึงที่บานของครู มาใชประกอบการสอน ถาสื่ออันใดที่ไมสามารถเบิกจาก
โรงเรียนได ครูก็จะไปหาซื้อเองและนํามาเบิกจายกับทางโรงเรียนในภายหลัง  
 
          การประเมินผล  เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีใชหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการเปนหลัก จึงยังไมมีแบบประเมินผลที่สรางขึ้นเปนของโรงเรียนเอง  การ
ประเมินผลพฒันาการเดก็ทีเ่ปนอยูแตเดิมจึงใชแบบฟอรมการประเมนิของกระทรวง ศึกษาธิการ 
โดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเดก็  ที่เรียกวา “สมุดรายงานประจําตัวเด็ก”  ในสมุด
รายงานประจําตัวเดก็ประกอบดวยตารางบนัทึกเวลามาเรียนของเดก็ ตารางบันทึกน้ําหนักสวนสูง 
และรายงานผลการประเมินพัฒนาการเดก็ โดยแบงพฒันาการเปน 3 ดาน คือ พัฒนาการดานรางกาย 
พัฒนาการดานอารมณ  สังคม จิตใจ และพัฒนาการสตปิญญา  โดยครูผูสอนจะบันทึกผลการ
ประเมินเพื่อรายงานผลผูปกครองในชวงปลายภาคเรียน  สําหรับการประเมินผลเด็กในแตละหนวย
การเรียนหรือหัวเร่ืองที่เรียน ครูระบุวิธีการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูลงในแผนการ
สอน เชน การสังเกต การถามตอบ ผลงานของเด็ก โดยครูบันทึกลงในกระดาษหรือสมุดสวนตัว  
ยังไมมีแบบฟอรมการประเมินผลที่ออกแบบขึ้นใหสอดคลองกับหนวยการเรียน  
 
             1.2.4  ความพรอมของโรงเรียนในการพัฒนาหลกัสูตร 
 
          ในการศกึษาประเด็นของความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจยัศึกษาทั้ง
ความพรอมของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ตลอดจนความพรอมของสื่ออุปกรณและการจัด
สภาพแวดลอม และความพรอมในการสรางความสัมพนัธระหวางบานและโรงเรียน ดังนี ้
 
                    ความพรอมของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน   ในสวนของผูบริหาร
โรงเรียน คือ ครูจุม จบการศกึษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาการศึกษาปฐมวัย จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการศึกษาปฐมวัย   และพรอมจะ
ยอมรับแนวคดิใหมๆ  และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ อยูเสมอ มีจุดยนืในการใหการศึกษาแก
เด็กปฐมวัยอยางชัดเจน คือ ตองการเตรียมความพรอมทางพัฒนาการใหแกเด็กมากกวาการสอนให
เด็กทองจําหรอือานเขียน แมวาผูบริหารโรงเรียนจะมีภาระหนาที่มากมายในสวนของการบริหาร



 

 

    117 

จัดการ ไมวาจะเปนขั้นตอนการขอเปดโรงเรียน  การประชาสัมพันธโรงเรียน  การดแูลความ
เรียบรอยของอาคารและสถานที่ การจัดหาบุคลากรครู   ผูบริหารโรงเรียนกพ็รอมยินดีที่จะใหความ
รวมมือและทํางานรวมกับผูวจิัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  สําหรับความพรอมของครูผูสอน  ในระยะแรก
ของการเปดโรงเรียนในป พ.ศ. 2549  มีครูจํานวน 2 คน คือ ครูมาลี  และ ครูจิ๊บ  ความพรอมใน
ความรูความสามารถของครูมาลี  คือ  เปนผูที่มีความรูในเรื่องพัฒนาการเด็ก และการปรับ
พฤติกรรมเด็ก  เนื่องจากจบการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาจิตวิทยาพฒันาการเดก็ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  บุคลิกของครูมาลี คือ  มีความรับผิดชอบในการทํางานสูงมาก สุภาพเรียบรอย และมี
น้ําใจตอเพื่อนรวมงาน  นอกจากการเปนครูผูสอนในระดับเนอรสเซอรี่แลว ครูมาลียังเปนครูใหญ
ของโรงเรียนอีกดวย    สวนครูจิ๊บ จบการศกึษาปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง แมวาครูจิ๊บจะไมไดจบทางดานการศึกษาปฐมวัย แตดวยประสบการณการทํางาน
เกี่ยวกับเด็ก เชน โรงเรียนอนบุาลแสงโสม สถาบัน Happy Kids  มีพื้นฐานในการเรียนการสอน
แบบวิถีพุทธ  และบุคลิกของความเปนครู  ที่มีความสุภาพ รักเด็ก  ขยนัทํางานและพรอมที่จะเรียนรู
ส่ิงใหมๆ  และนี่คือเหตุผลที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนตัดสนิใจเลือกครูจิบ๊มาสอนในระดับชั้นอนุบาล
ที่เปดสอนเปนหองแรกในภาคปลาย ปการศึกษา 2549  ส่ิงที่ครูจิ๊บตองการพัฒนาตนเองในขณะนี้
คือ ความรูในเรื่องพัฒนาการของเด็กแตละชวงวยั และเทคนิคการสอนใหมๆ ในระดบัปฐมวัย 
รวมถึงการสอนแบบชั้นคละอายุ  ดวยความรูความสามารถและบุคลิกของครูทั้งสองทานนี้  ชวย
สนับสนุนการทํางานรวมกนัในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ไปดวยด ี
 
          ความพรอมของสื่ออุปกรณและการจัดสภาพแวดลอม   ในการใหความ 
รวมมือและความพรอมเกี่ยวกับสื่ออุปกรณตางๆ นั้น  ผูบริหารโรงเรียนยินดีทีจ่ะสนับสนุนสื่อ
ตางๆ ตลอดการพัฒนาหลักสูตร เชน หนังสือนิทาน ของเลน เกมการศกึษาตางๆ เทปหรือวีซีดีเพลง  
กระดาษสี อุปกรณสีและเครือ่งเขียน ตลอดจนอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ในโรงเรียน ที่ผูวิจัยตองการ
ในสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งคือส่ือที่ผูวิจัยจดัเตรียมไวเอง  นอกจากการสนับสนนุสื่อที่ใชในการเรียน
การสอนแลว  ผูบริหารโรงเรียนยนิดีอนุญาตใหผูวจิัยใชวสัดุอุปกรณตางๆ ของโรงเรียนขณะ
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน เชน  คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องเขียน รวมถึงที่นัง่ทํางานที่อยู
ในหองเดียวกบัผูบริหารโรงเรียน  ในสวนของการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ไมวาจะเปน
ลักษณะอาคารที่มีรูปทรงเหมือนบาน การใชโทนสีขาวและสีน้ําตาลที่ใหความรูสึกอบอุน นุมนวล 
ไมฉูดฉาด  การตกแตงบริเวณรอบโรงเรียนที่เต็มไปดวยตนไม  ไมดอก ไมประดับพนัธุตางๆ  ลวน
ชวยสรางบรรยากาศใหเดก็เกิดการเรยีนรู และมีความสขุกับการมาโรงเรียน 
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          ความพรอมในการสรางความสัมพนัธระหวางบานและโรงเรียน   ส่ิงหนึ่งที่
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญอยางมากในการบริหารโรงเรียน คือการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
พอแมและผูปกครอง โดยเชือ่วา เดก็จะดีไดไมใชอยูที่ครูหรือโรงเรียน หากแตเปนการรวมมือและ
เขาใจกนัที่จะพัฒนาเดก็ไปพรอมๆ กัน ดวยเหตุนี้โรงเรยีนจึงมกีารจัดกิจกรรมหรือมีวิธีการหลาย
รูปแบบในการสรางความสัมพันธกับพอแม เชน กิจกรรม Family trip ที่จัดในทุกภาคการศึกษา  
การแจกเอกสารสารสัมพันธรายสัปดาหทีบ่อกเลาสิ่งที่เด็กไดเรียนรูไปแลวและสิ่งที่เด็กจะไดเรียนรู
ในหนวยการเรียนตอไป ตลอดจนเกร็ดความรูเกี่ยวกับพฒันาการเดก็สําหรับพอแมผูปกครอง  
กิจกรรมศิษยของครู ลูกของพอแม ที่จัดเมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา เดก็ๆ จะมีการแสดงตางๆ และ 
จัดนิทรรศการผลงานของเด็กตลอดภาคการศึกษาที่ผานมา  มีการนําเสนอวิดีทัศนภาพรวมของ
กิจกรรมการเรยีนรู และเชิญวิทยากรมาใหความรูในหัวขอที่นาสนใจ  นอกจากนี้ยังมกีารทํา
กิจกรรมรวมกนัในวันสําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม  การเชิญผูปกครองมาเปนวิทยากรใหความรู
แกเดก็ เปนตน จากกิจกรรมดังกลาว จึงเห็นไดวาโรงเรยีนอนุบาลบานฝนดี ใหความสําคัญตอการ
สรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรยีน และมีความพรอมในการที่จะคิดหาวิธีการหรือ
รูปแบบที่จะสรางความสัมพันธกับพอแมและรวมมือกันที่จะพัฒนาเดก็ใหไปในทิศทางเดียวกนั
            
  จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสภาพของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี และ
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  ผูวิจยัพบวา โรงเรยีนอนุบาลบานฝนดี มีความ
พรอมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กรวมกบัผูวิจัย  ทั้งในดานแนวคิดของผูบริหารโรงเรียนที่สอดคลองกับผูวิจัยที่
มีจุดมุงหมายในการจัดการศกึษาเพื่อพฒันาเด็กอยางองครวม คิดเปน ทาํเปน อยูเปน และทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความพรอมทั้งดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  ความ
พรอมของครูและบุคลากรที่ยินดใีหความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณความรูรวมกับผูวจิัย
ในทุกดาน  และดวยเหตุผลเหลานี้ ผูวิจยัจงึไดรวมมือกับโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ีเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  
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     1.3  ขั้นแนะนําตัวและสรางความสัมพนัธระหวางผูวจัิยและโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี   
 
             ในขั้นตอนนี้ ผูวิจยัไดดําเนนิการแนะนําตวัและสรางความสัมพันธกับโรงเรียน
อนุบาลบานฝนดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   
             1.3.1  การแนะนําตัวกับผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร เด็กนักเรียนและพอแม
ผูปกครอง   
 

        ผูวิจัยพบผูบริหารโรงเรียนครั้งแรกและมีโอกาสไดแนะนําตวัซ่ึงกนัและกนั 
และพูดคยุกันอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  เมื่อ
คร้ังไปศึกษาดงูานโรงเรียนรุงอรุณ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 หลังจากนั้นผูวจิัยไดติดตอทาง
โทรศัพทกับผูบริหารโรงเรียนเพื่อขอเขาพบในวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  ในครั้งนี้ผูวิจัยได
แนะนําตัวเองในฐานะของนสิิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และนําเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคดิทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็แกผูบริหารโรงเรียนและครูมาลี  ทั้งสอง
ทานเห็นชอบในหลักการแนวคิดที่ผูวิจัยนําเสนอ โดยใหขอมูลเพิ่มเตมิแกผูวจิัยวา ในภาคปลายป
การศึกษา 2549 ไดเปดการเรียนการสอนในอาคารหลังใหม และพรอมใหผูวจิัยดําเนนิการทํางานได  
และในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดมีพธีิทําบุญโรงเรียนใหม ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนไดเชิญผูวิจยั
เขารวมในงานนี้ดวย จากการเขารวมงานในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบครูและบคุลากร เชน แมครัว พี่เล้ียง  
รวมทั้งเด็กนักเรียนประมาณ 10 คนและพอแมผูปกครอง  ตอมาในวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
โรงเรียนมีกิจกรรมวันเปดบานหรืองาน “ศิษยของครู ลูกของพอแม”  เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
และการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงการแสดงผลงานของเด็กๆ  ในกจิกรรมนี้ 
ผูบริหารโรงเรียนไดแนะนําผูวิจยัอยางเปนทางการแกพอแมและผูปกครองของเด็ก ในฐานะของ
นิสิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ที่จะมารวมทําวิจยั
พัฒนาหลักสูตรใหแกโรงเรียน  หลังจากนัน้ไดรับประทานอาหารรวมกัน และสนทนาพูดคุยกับพอ
แมผูปกครองในประเดน็เกีย่วกับแนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร ผูปกครองใหความสนใจในแนวคดิ
และยนิดีที่จะใหการสนับสนนุชวยเหลือการทํางานของโรงเรียนและผูวิจัย  หลังจากนั้นในชวงของ
การเปดภาคเรียนใหมในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ผูวิจัยไดเขาสังเกตการเรียนการสอนใน
หองเรียนระดบัอนุบาล และไดแนะนําตัวเองและทําความรูจักซึ่งกันและกันกับเด็กนักเรียน ซ่ึงเดก็ๆ 
ไดเรียกผูวิจยัวา “ครูกอลฟ”   
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             1.3.2  การสรางความสัมพันธกับโรงเรียนและพอแมผูปกครอง 
           
          หลังจากที่ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร เด็กนักเรยีนและพอแมผูปกครอง
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี ไดรูจกัผูวิจยัในฐานะ “ครูกอลฟ” แลว  ผูวิจัยไดดําเนนิการสราง
ความสัมพันธกับโรงเรียนและผูปกครอง โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน รวมถึงการ
ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียนเสมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  ตลอด
ในชวงของการดําเนินการวจิัยตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2551  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

        กิจกรรม Family trip  เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบาน 
และโรงเรียน เปดโอกาสใหพอแม ผูปกครอง เด็ก ครู พี่เล้ียง ไดทํากจิกรรมนอกสถานที่รวมกนั 
สวนใหญจะเปนตางจังหวัดที่อยูหางจากกรุงเทพไมมากนัก  โดยโรงเรยีนจะจัดกิจกรรมนี้ปละครั้ง
ในชวงปลายปหรือตนป  ซ่ึงผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม Family trip  จํานวน 2 คร้ัง คือ 
Family trip  ณ หมูบานควาย  จังหวดัสุพรรรณบุรี เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดทํากจิกรรมรวมกับผูบริหาร ครู เด็กและผูปกครอง เชน การพาเด็กๆ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคน
ไทยสมัยกอนและควายไทยพันธุตางๆ  และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิ ประสบการณกับ
ผูบริหารโรงเรียนเกีย่วกับการกอตั้งโรงเรียน ปญหาการกอสรางและกายภาพตางๆ ซ่ึงผูบริหาร
โรงเรียนกลาววา “. . .ปญหาเหลานี้สงผลตอการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนที่ทําใหลาชา  ถือเปน
จังหวะดีที่ผูวิจยัเขามาชวยพฒันาหลักสูตรของโรงเรียน. . .”  นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนใหแนวคดิ
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเดก็วา “. . .อยากใหเด็กมีความรูรอบตัวมากๆ เปนเด็กชางสังเกต ไมใชเกง
แตวิชาการอยางเดียว มีมารยาทและสัมมาคารวะ และการอบรมเลี้ยงดูของพอแมมีผลอยางมากตอ
ลักษณะของเดก็ ดังนั้นจุดสําคัญจึงอยูที่การอธิบายใหพอแมเขาใจทั้งในเรื่องการดูแลเด็ก หลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียน และนี่คือเหตุผลของการจัดกิจกรรม Family trip. . .”  สําหรับการจัด
กิจกรรม Family trip  คร้ังที่ 2  ณ บานนาหอมชื่น อําเภอลาดหลุมแกว จังหวดัปทุมธานี ผูวิจยัได
รวมประชมุและเตรียมงานรวมกันกับโรงเรียน โดยเนนกิจกรรมที่ใหเด็กและพอแมผูปกครองได
เรียนรูวิถีชวีิตของคนไทยพรอมกับลงมือปฏิบัติจริง เชน การดํานา การเกี่ยวขาว การสีขาว การ
ทําอาหารรับประทานรวมกนั การประดษิฐของเลนและรวมเลนการละเลนไทย เชน เดินกะลา   
เปาปซัง ปนกานกลวย และเรือกลวย ซ่ึงผูวิจัยไดสอนวิธีการทําเรือกลวยใหกบัพอแมและเดก็ๆ ดวย  
 

        กิจกรรมวันสําคัญตางๆ   ผูวิจัยไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนในวันสําคัญ 
ของไทยและสากล ไดแก  กิจกรรมวันไหวครู  วันเขาพรรษา วันพอ วนัแม  วนัลอยกระทง   
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วันปใหมและคริสตมาส   สําหรับกิจกรรมไหวครู ผูวจิัยไดเขารวมกิจกรรมในฐานะครูคนหนึ่งของ
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  ในกิจกรรมเขาพรรษา ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน ครู เดก็นักเรียนและพี่
เล้ียง  รวมกนัถวายหลอดไฟ และเทยีนพรรษาที่เด็กๆ ชวยกันหลอแดพระสงฆที่วัด  ในกจิกรรมวนั
พอและวนัแม ผูวิจัยไดจดัเตรียมงานรวมกบัโรงเรียน ทั้งในเรื่องรูปแบบกิจกรรม การจัดสถานที่ 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก   และรวมกับโรงเรียน พอแมผูปกครองในพิธีถวายความ
จงรักภกัดีแดพระบรมฉายาลักษณ  ในกจิกรรมวันลอยกระทง ผูวิจยัรวมแตงชดุไทยกับโรงเรียน 
และรวมกิจกรรมประกวดหนูนอยนพมาศ และลอยกระทงรวมกัน ในกิจกรรมวนัปใหมและ
คริสตมาส  ผูวิจัยไดรวมกจิกรรมเลนเกม สอยดาวแลกของขวัญ รับประทานอาหารรวมกับผูบริหาร
โรงเรียน ครู เด็ก และพี่เล้ียง และในทกุปในกิจกรรมนี้จะมีซานตาครอสมามอบของขวัญใหแก
เด็กๆ ซ่ึงในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ผูบริหารโรงเรียนแตงตัวเปนซานตาครอส  แตในป พ.ศ. 2551 
ผูบริหารโรงเรียนไดขอใหผูวิจัยแตงตวัเปนซานตาครอสเพื่อมอบของขวัญแกเด็กๆ  ซ่ึงเด็กๆ บาน
ฝนดีก็เชื่อวานีค่ือซานตาครอสตัวจริง และไมมีใครรูวาเปนผูวิจยั  

         
        กิจกรรมศิษยของครู ลูกของพอแม  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อส้ินสุดภาค 

การศึกษา เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ หลักสูตร 
กิจกรรมการเรยีนการสอน ผลการเรียนรูของเด็กแกพอแมผูปกครอง การใหความรูแกพอแม
ผูปกครอง โดยอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ รวมทั้งการชมการแสดงและผลงานของ
เด็กๆ ผูวิจยัไดมีโอกาสเขารวมในกจิกรรมนี้ 4 คร้ัง ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2549- ภาคปลาย 
ปการศึกษา 2550  ผูวิจัยไดมโีอกาสชวยเหลือโรงเรียนในการเขารวมประชุมในการจัดเตรียม
กิจกรรม เชน  การวางแผนงานและกําหนดการตางๆ  การรวมฝกซอมการแสดงของเดก็ การจัด
สถานที่  การจัดนิทรรศการผลงานเด็ก เปนตน  
 

        กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   ในแตละภาคการศึกษาของโรงเรียน 
อนุบาลบานฝนดี จะจัดใหกจิกรรมทัศนศกึษานอกสถานที่ เพื่อใหเดก็ไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง  โดยสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษานั้น โรงเรียนจะเลือกใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ซ่ึงผูวิจยั
ไดมีบทบาทรวมกับผูบริหารโรงเรียนและครูในการสํารวจสถานที่ และตัดสินใจรวมกันในการ
เลือกสถานที่ทัศนศึกษา เชน ในภาคตน ปการศึกษา  2550 จัดทัศนศกึษาที่เสถียรธรรมสถาน 
หลังจากที่เด็กๆ ไดเรียนรูในหนวยการเรยีนรู “จากบานสูโรงเรียน”  และในภาคปลาย ปการศึกษา 
2550 จัดทัศนศึกษาที่ทองฟาจําลอง รังสิตคลอง 6 หลังจากที่เด็กๆ เรียนรูกันในหนวยการเรียน 
“พระจันทรจา พระอาทิตยอยูไหน”  ผูวิจยัไดเขารวมในการทัศนศึกษาโดยมีหนาที่รับผิดชอบเปน
ครูประจําสี  คอยดูแลเด็กนกัเรียนที่อยูในสขีองผูวิจัย รวมทั้งเด็กบานฝนดีคนอื่นๆ ดวย  
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        กิจกรรมคายระยะสั้น  กิจกรรมนี้จดัขึ้นในชวงปดภาคเรียน ทั้งในภาคตน 
และภาคปลาย ใชเวลาในการจัดคายกจิกรรมประมาณ 2-3 สัปดาห เพือ่เสริมประสบการณการ
เรียนรู และเตรียมความพรอมเด็กกอนที่จะเปดภาคเรยีน รวมถึงชวยดูแลเด็กแทนพอแมผูปกครองที่
มีภาระและไมสามารถดูแลเด็กที่บานได  ผูวิจัยไดมีสวนรวมในการประชุมวางแผนการทําคาย
กิจกรรมกับคร ูและผูบริหารโรงเรียน ใหความรูและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
และรวมในกจิกรรมตางๆ ของคาย ไดแก  กิจกรรม “น นม พอเพียงหรือไม”   ในภาคตน ป
การศึกษา 2550 กิจกรรม “โลกรอน”  ในภาคปลาย ปการศึกษา 2550  ทัง้นี้ในการดําเนินกิจกรรม
ของคาย ไดจดัใหมีการทัศนศึกษานอกสถานที่เชนกนั เชน วัดอรณุราชวนาราม รถไฟฟา ทองฟา
จําลอง (เอกมยั) โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา รานคาสะดวกซือ้เซเวนอีเลฟเวน หางเทสโก
โลตัส เปนตน ซ่ึงหนาที่ของผูวิจัยก็เหมือนเชนครูบานฝนดี ที่คอยดแูลและใหความรูแกเด็กๆ 
ระหวางการทศันศึกษา  
 

        กิจกรรมสรางความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียน  ดวยแนวคิดในการ 
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน เนนการบริหารงานในรูปแบบครอบครัวไมใชรูปแบบ
บริษัทเอกชน  โดยเนนความเปนกันเองและการสื่อสารแบบสองทาง  ดังนั้นโรงเรียนจงึมีกิจกรรมที่
ตองการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจตรงกนั ลดความ
ขัดแยง และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร  ซ่ึงผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรม
ตางๆ เสมือนเปนบุคลากรคนหนึ่งในบานฝนดี เชน การเลี้ยงอําลาพี่เล้ียง การเลี้ยงแสดงความยนิดี
การจบการศึกษาของครู  การพาครูไปเที่ยวพักผอนตางจงัหวัด เชน หวัหิน กิจกรรมเหลานี้ เปน
กิจกรรมในรูปแบบที่ไมเปนทางการ  หัวขอในการการสนทนาพูดคยุจงึเปนเรื่องทั่วไปที่ไม
เกี่ยวของกับงาน ซ่ึงทําใหผูวจิัยไดเรียนรูลักษณะของบุคลากรแตละทานในโรงเรียน และชวย
เสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางโรงเรยีนและผูวิจยัใหดียิ่งขึน้ 
 

        กิจกรรมประชุมการดําเนินงานของโรงเรียน  ในการดําเนินงานของ 
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนกาํหนดใหมกีารประชุมเดือนละ 2 คร้ัง คือในชวงกลางเดือนและ 
ส้ินเดือน เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนสรุปผลการทํางานและปญหาในการทํางานในชวงที่ผานมา 
และเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ รวมทั้งใหผูบริหารโรงเรียนบอกเลาถึง
แผนการดําเนนิงานของโรงเรียน และการเสนอแนะ ตกัเตือน ช่ืนชมการทํางานของบุคลากร ซ่ึงการ
ประชุมนี้ถือเปนการประชมุภายในของโรงเรียน แตผูบริหารโรงเรียนไดเปดโอกาสใหผูวจิัยเขารวม
ในการประชุมทุกครั้งที่ผูวิจัยไดเขาไปทํางานในโรงเรียน โดยไมไดปดบังขอมูลใดๆ ของโรงเรียน 
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หรือมองวาผูวจิัยคือคนนอก พรอมกับขอขอเสนอแนะหรือแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ผูวิจัย ซ่ึงสะทอนใหเห็นความไววางใจของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่มีตอผูวิจยั 
 

        จากกิจกรรมการสรางความสัมพันธกับโรงเรียนและพอแมผูปกครองใน 
ขางตน  จะเหน็ไดวาผูวิจยัมไิดดําเนินการแคในชวงแรกของการทําวิจยัเทานั้น แตผูวิจัยดําเนนิการ
สรางความสมัพันธตลอดชวงเวลาของการทําวิจยั ดวยผูวจิัยมีความคดิวา การพัฒนาหลักสูตรไมใช
หนาที่ของผูวจิัยเพยีงคนเดียว หากแตตองอาศัยความรวมมือในการทํางานทั้งผูวิจยั ผูบริหาร
โรงเรียน ครู พี่เล้ียง เดก็นักเรียนและผูปกครอง การมีความสัมพันธที่ดีกับคณะทํางานพัฒนา
หลักสูตร จะเปนแรงขับเคลื่อนใหการพัฒนาหลักสูตรนัน้ประสบความสําเร็จ สอดคลองกบัความ
ตองการของทุกๆ ฝาย  และทําใหบรรยากาศของการทํางานเต็มไปดวยความสุขและความเปน
กันเอง  
 
   2.  ขั้นเพัฒนาหลักสูตร  ผูวิจัยไดรวมมอืกับผูบริหารโรงเรียนและครูในการจัดทาํ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู ตลอด
ระยะเวลาภาคปลาย ปการศกึษา 2549 เพื่อนําหลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 โดยใช
รูปแบบการประชุมอยางไมเปนทางการ มลัีกษณะเปนการสนทนาโตะกลม ที่แลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเหน็และประสบการณรวมกนั  ในวันพุธและวนัศุกร เวลา 13.00-14.30 น. สําหรับผูบริหาร
โรงเรียน และเวลา 17.00-18.30 น. สําหรับครู รวมการประชุมทั้งสิ้น 16 คร้ัง โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  

          2.1  การนําเสนอแนวคดิทฤษฎีท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู   
 
      ผูวิจัยไดจัดประชุมอบรมเพื่อนําเสนอแนวคิดทฤษฎีทีใ่ชในการพัฒนาหลักสูตร
ตอโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ในการประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมด 4 ทาน คือ ครูจุม (ผูบริหารโรงเรียน) ครูมาลี (ครูใหญและครรูะดับชั้นเนอรสเซอรี่) ครูจิ๊บ 
(ครูระดับชั้นอนุบาล) และผูวิจัย ซ่ึงผูวจิัยไดเสนอแผนการดําเนินการวจิัยตอผูบริหารและคณะครู
ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2549-ภาคปลาย ปการศึกษา 2550  และอธิบายถึงขั้นตอนการวจิัย วาใน
การทํางานครั้งนี้จะทํางานในลักษณะของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมที่ทุกคนควรมีสวน
รวมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลกัสูตร  ผูวิจัยไดเสนอแนวคดิทางพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกบัการพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ โดยเนนไปที่
หลักธรรมโยนิโสมนสิการ ที่เปนจุดเนนของหลักสูตร และนําเสนอการเชื่อมโยงแนวคิดทางพุทธ
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ศาสนากับทฤษฎีตะวันตก ไดแก ทฤษฎพีฒันาการทางสติปญญาของ Piaget ทฤษฎีวฒันธรรมเชิง
สังคมของ Vygotsky  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura  ผลจากการประชุมในครั้งนี้  
ครูจุมและครูมาลี  มีความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปน
อยางดี เนื่องจากจบการศึกษามาทางนี้โดยตรง  แตในแนวคิดทางพุทธศาสนายังไมเขาใจชัดเจนมาก
นัก เนื่องจากเปนครั้งแรกที่เริ่มศึกษา ซ่ึงทั้งครูมาลีและครูจุมก็พรอมทีจ่ะเรียนรูรวมกับผูวิจยัตลอด
การพฒันาหลกัสูตรนี้ สําหรับครูจิ๊บ มีความเขาใจในแนวคิดพุทธศาสนามาเปนพืน้ฐานบาง 
เนื่องจากเคยมปีระสบการณสอนในโรงเรียนแนวพุทธมากอน แตความรูในทฤษฎีจติวิทยา
พัฒนาการเดก็นั้น ยังมีความรูไมมากนัก เนื่องจากไมไดจบมาทางสาขานี้ ซ่ึงผูวิจัยกไ็ดบอกกลาวแก
ครูจิ๊บวาไมตองกังวล เพราะทุกคนจะคอยๆ เรียนรูส่ิงเหลานี้ไประหวางการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
ผูวิจัยไดนําหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนามนษุยตามหลักไตรสิกขา และการคิด 
โยนิโสมนสิการ มามอบใหผูบริหารโรงเรียนและครู เพือ่ใชศึกษาเพิ่มเติมและทําความเขาใจในหลกั
แนวคดินี้มากขึ้น  
 
           2.2  การจัดทํามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
 
      เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของโรงเรียนยังไมมหีลักสูตรที่มี
ลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง  ดวยเหตนุี้โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี จึงยังไมมีการทํามาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเพือ่เชื่อมโยงกับหลักสูตร ดังนัน้กอนเริ่มการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยจึง
รวมมือกับผูบริหารโรงเรียนและครูในการจัดทํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กและตวั
บงชี้  โดยจัดประชุมจํานวน 3 คร้ัง ในชวงกลางเดือน-ปลายเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2549  การประชุม
เร่ิมดวยอธิบายความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา การสรางมาตรฐานและตวับงชี้   การเชื่อมโยง
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคกับหลักสูตร เพื่อสะทอนใหเห็นความสอดคลองภายในชั้นป
และระหวางชัน้ป    จากนัน้ผูวิจัยและคณะครูชวยกันระดมสมองจัดทาํมาตรฐานและตัวบงชี้  โดย
นํามาตรฐานคณุลักษณะทีพ่งึประสงค 12 ขอ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๔๖  
กระทรวงศกึษาธิการ มาวิเคราะหเทยีบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาและตวับงชี้เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน: การศึกษาปฐมวัย จํานวน 8 ขอ  ของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงในการประชุมตลอดครึ่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  ผูวิจัยและคณะครู 
ไดรวมกนักําหนดตวับงชี้ในมาตรฐานคณุลักษณที่พึงประสงคทั้ง 12 ขอ โดยกําหนดมาตรฐานคณุ
ลักษณที่พึงประสงคขอ 10 ใหมีลักษณะเดนและเปนจุดเนนของโรงเรียนที่มุงพัฒนาหลักสูตรที่เนน
ทักษะการคิด โดยนําวิธีคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี คือ  คิดจําแนกแจกแจงโดยสวนประกอบและ
เหตุปจจยั คิดแกปญหา คิดคุณโทษและทางออก คิดคุณคาแท-เทียม  คิดรูเทาทันธรรมดา คิดเรา



 

 

    125 

คุณธรรม  มากําหนดเปนตวับงชี้  ทั้งนี้มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 12 ขอนี้ ครอบคลุม
ตามหลักไตรสิกขา คือ (ศีล) พฤติกรรม สมาธิ (จิตใจ) และปญญา ในสวนของศีลนัน้ 
คือ การฝกอบรมและพัฒนาเด็กในดานรางกาย และดานสังคมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  โดยมาตรฐานขอ 1-2  ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
และมาตรฐานขอ  6-8  ครอบคลุมพัฒนาการดานสังคม  ในสวนของสมาธ ิ คือ การฝกอบรมและ
พัฒนาเดก็ในดานอารมณ-จิตใจ ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอ 3-5  และปญญา คือ 
การฝกอบรมและพัฒนาเดก็ในดานสติปญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอ 9-12 
ซ่ึงมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี ทั้ง 12 ขอ มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 3  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี  
 

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
มาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 
(สมศ.) 

มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
ตัวบงชี้ที่ 1 มีน้ําหนกั สวนสูงตามเกณฑ 
ตัวบงชี้ที่ 2 ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหปลอดภยัและมีสุขนิสัยที่ด ี

มฐ 7 
มฐ 7.2 
มฐ 7.1 

มาตรฐานที่ 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยาง 
                           คลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 
ตัวบงชี้ที่ 1 เคลื่อนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยาง 
                            ประสานสัมพันธกัน 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 

มฐ 5 
 

มฐ 5.1 
 

มฐ 5.2 

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจติดแีละมีความสุข 
ตัวบงชี้ที่ 1 มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ 2 รูสึกดีตอตนเองและผูอ่ืน มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอ 
                           บุคคลอื่นและแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม 

มฐ 1 , มฐ 7 
มฐ 7.4 

มฐ 1.4, มฐ 7.5 

มาตรฐานที่ 4  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 
ตัวบงชี้ที่ 1 มีวินยั ความรบัผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีความซื่อสัตยสุจริต 
ตัวบงชี้ที่ 3 มีความกตัญกูตเวท ี
ตัวบงชี้ที่ 4 มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจกัชวยเหลือ แบงปน 

มฐ 1 
มฐ 1.1 
มฐ 1.2 
มฐ 1.3 
มฐ 1.4 

มาตรฐานที่ 5   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
                            และรักการออกกําลังกาย 
ตัวบงชี้ที่ 1 รักการออกกําลังกาย 
ตัวบงชี้ที่ 2 สนใจและรวมทํากิจกรรมศิลปะ 
ตัวบงชี้ที่ 3 สนใจและรวมทํากิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว 

มฐ 7, มฐ 8 
 

มฐ 7.1 
มฐ 8.1 

มฐ 8.2, มฐ 8.3 

มาตรฐานที่ 6   ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
ตัวบงชี้ที่ 1 ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวนัได 

มฐ 7 
มฐ 7.1 
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ตารางที่ 3  (ตอ)  
 

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
มาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 
(สมศ.) 

มาตรฐานที่ 7   รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วฒันธรรม และความเปนไทย 
ตัวบงชี้ที่ 1 รับรูคุณคา รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
                            อยางประหยัด 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

มฐ 1, มฐ 2 
มฐ 1.5,  2.1, 2.2 

 
มฐ 1.6 

มาตรฐานที่ 8   อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏบิัติตนเปน 
                           สมาชิกท่ีดขีองสังคมในระบอบประชาธปิไตยอันมี  
                           พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวบงชี้ที่ 1 สนใจและกระตือรือรนในการทํางานจนสําเร็จและทํา 
                           กิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืนได 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 
ตัวบงชี้ที่ 3 เปนสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                           พระมหากษตัริยเปนประมขุ 

มฐ 3 
 
 

มฐ 3.1, 3.2, 3.3 
 

มฐ 3.4 
 

มาตรฐานที่ 9   ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
ตัวบงชี้ที่ 1 ถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเองใหผูอ่ืนรับรู 
                            และเขาใจได 

มฐ 5 
มฐ 5.3 

มาตรฐานที่ 10   มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสม 
                            กับวัย                       
ตัวบงชี้ที่ 1 คิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบ หรือ 
                           พิจารณาความสัมพันธตามเหตุและผล 
ตัวบงชี้ที่ 2 คิดแกปญหาไดขณะทํากิจกรรม กิจวัตรประจําวนั 
ตัวบงชี้ที่ 3 คิดพิจารณาเหตุการณ ส่ิงตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณ 
                            และโทษ 
ตัวบงชี้ที่ 4 รูจักพิจารณาคุณคาแท คณุคาเทียมของสิ่งตางๆ 
ตัวบงชี้ที่ 5 คิดอยางรูเทาทนัตอเหตกุารณและการเปลี่ยนแปลงที ่
                            เกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน 

มฐ 4 ,  มฐ 5, มฐ 7 
 

มฐ 4.1 
 

มฐ 4.2 
 
 

มฐ 7.3 
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ตารางที่ 3  (ตอ)  
                    

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
มาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 
(สมศ.) 

มาตรฐานที่ 10   มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสม 
                            กับวัย                       
ตัวบงชี้ที่ 6 คิดพิจารณาตอเหตุการณ และส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นในทาง 
                           ที่ดีงามและเกิดประโยชน 
ตัวบงชี้ที่ 7 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธและจํานวน 

มฐ 4 ,  มฐ 5, มฐ 7 
 
 
 

มฐ 5.5, 5.6 
มาตรฐานที่ 11   มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ 1 ถายทอดความคิดจินตนาการและสรางสรรคผลงานที่มี      
                           รายละเอียด แปลกใหมและหลากหลาย 

มฐ 4 
มฐ 4.3 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหา 
                            ความรู 
ตัวบงชี้ที่ 1 สังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยความสนใจ 
ตัวบงชี้ที่ 2 นําความรูและทักษะตางๆ ไปใชในชวีิตประจําวนั 
ตัวบงชี้ที่ 3 มีความสนใจใฝรูและรักในการอาน การรูหนังสือ 

มฐ 5 , มฐ 6 
 

มฐ 5.4 
มฐ 5.7 

มฐ 6.1, 6.2 

 
           2.3  การจัดทําโครงสรางหลักสูตร คาํอธิบายมวลประสบการณ  ประมวลการสอน  
และหนวยการเรียนรู 
 
      ในชวงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียนและครู
ไดจัดประชุมเพื่อระดมสมอง จํานวน 12 คร้ัง โดยวางแผนการทํางานออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การจัดทําโครงสรางหลักสูตร  2) การเขียนคําอธิบายมวลประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1-3      
3) การทําประมวลการสอน (Course syllabus) ชั้นอนุบาลปที่ 1-3   และ 4) การออกแบบหนวยการ
เรียนรู  มีรายละเอียดดังนี ้
 
      2.3.1  การจัดทําโครงสรางหลักสูตร   ในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรู  ผูวิจัยไดให
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ความรูแกผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการวางขอบขายการเรียนรู (Scope) วาเดก็ควรจะเรยีนรู
เร่ืองราวอะไรบาง  และการจัดลําดับการเรยีนรู (Sequence) วาในเรื่องนัน้ควรจะเรียนเมื่อไร หรือจะ
สอนอะไรกอนหลังใหแกเดก็ โดยผูวจิัยเหน็วาสองสิ่งนี้เปนหัวใจสําคญัของการจัดทําหลักสูตร 
และในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร จะตองสะทอนใหเห็นทั้งขอบขายการเรียนรู (Scope) และ
ลําดับการเรียนรู  พรอมนําเสนอตัวอยางโครงสรางหลักสูตรแบบตางๆ  เชน แบบขอความ  แบบ
ตาราง  เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนและครูเห็นภาพไดชดัเจนมากขึ้น   จากนั้นผูวิจยั ผูบริหารโรงเรียน
และครูไดประชุมระดมสมองและจัดทําโครงสรางหลักสูตรในรูปแบบตารางกริด (Matrix) เพื่อให
รองรับกับหลักสูตรทั้งแบบคละชั้นและแบบแยกชัน้ และตั้งชื่อมวลประสบการณในระดับอนุบาล
ชั้นปที่ 1-3 คือ  กาวแรกของชีวิต รอบร้ัวชีวิต และพรอมสูโลกกวาง ตามลําดับ  โดยมหีลักในการ
ตั้งชื่อมวลประสบการณ ดวยเหตุผลที่วาอยากใหเด็กเรียนรูเร่ืองราวตางๆ จากใกลตวัไปไกลตัว 
จากนั้นไดกําหนดประเด็นเรื่องที่เรียน (Theme) ออกเปน 3 เร่ืองใหญ คือ ตัวเรา ครอบครัวและ
ชุมชน และโลกรอบตัว และนํามาแตกเปนสาระการเรียนรูตามแตละชัน้ป โดยมหีลักคิดรวมกันวา
ในแตละประเด็น เชน ตวัเรา เด็กนกัเรียนชัน้อนุบาลปที่1  2 และ 3 ควรจะเรียนรูอะไร  ซ่ึงในที่นี้ได
มีการลําดับการเรียนรูตามหลักพัฒนาการและเรียนรูจากเรื่องใกลตัวไปไกลตัว โดยพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงสอดคลองของสาระการเรียนรูในทั้งในชั้นปเดียวกนัและความสอดคลองในแตละ
ช้ันปดวย และเนื่องจากผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียนและครู ตองการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหเปนหลักสูตรที่
เนนการคิด  จงึเห็นรวมกันทีจ่ะกําหนดทักษะการคิดโยนโิสมนสิการทั้ง  6 วิธี  เปนแกนรวมหรือ
เปนจุดเนนของหลักสูตร  สรุปใหเหน็เปนตารางโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรู  ดงันี้ 
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ตารางที่ 4  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการ 
     และการเรียนรู   

 
 มวลประสบการณ 
 อนุบาลชั้นปที่ 1 

กาวแรกของชีวิต 
อนุบาลชั้นปที่ 2 
รอบรั้วชีวิต 

อนุบาลชั้นปที่ 3 
พรอมสูโลกกวาง 

ทักษะที่เปน
จุดเนน 

ตัว
เรา

 

- การปรับตัวใหเขากับ
เพื่อนและครู และรูจัก
กิจวัตรประจําวนัของ
ตนเอง 
 
 
-การรูจักหนาที่และการ
ดูแลอวัยวะของรางกาย 
  
-การรูจักอารมณและ
ความรูสึกของตนเอง 

- การปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมใหมและการ
ปฏิบัติตนตามกิจวัตร
ประจําวัน 
 
-การดูแลสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของรางกาย 
 
-การรูจักและเขาใจอารมณ
และความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น 
 
-การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง 

- การสรางความสมัพันธที่ดี
กับผูอื่นและการปฏิบัติตน
ตามกิจวัตรประจาํวัน 
 
 
- การปองกันและรักษา
โรคภัยไขเจ็บของรางกาย 
 
-การรับรู ยอมรับอารมณ
และความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น 
 
-การปองกันตนเองจาก
อุบัติเหต ุ

คร
อบ

คร
ัวแ
ละ
ชุม

ชน
 

- บานและบุคคลใน
ครอบครัว 
 
- ชุมชนรอบบานและ
โรงเรียน 
 
-การรูจักมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย 

-บทบาทหนาที่ของตนเอง
ในครอบครัวและชุมชน 
 
- บุคคลและสถานที่สําคัญ
ในทองถิน่   
 
-การปฏบิัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย 

-การอยูรวมกบัผูอื่นใน
ครอบครัวและสังคม 

 
- บุคคลและสถานที่สําคัญ
ในประเทศ 
 
-การมีจิตสํานกึความเปน
ไทย และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

โล
กร
อบ

ตัว
 

- สวนตางๆของพชืและ
สัตว 
 
- เวลา อากาศและฤดูกาล   
 
- ส่ิงของ เครื่องใชใน
ชีวิตประจําวนั 

- การเติบโตของพืชและสัตว 
 
- ทองฟาและอากาศ 
 
-การเดินทางและการสื่อสาร 
 
- การรูจักรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน 

- เทคโนโลยีรอบตัว 
 
- โลก อวกาศและดวงดาว 
 
-การดูแลรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน 
 

 
 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

 
1. คิดแกปญหา 
 
2. คิดคุณโทษ
และทางออก 
 
3. คิดรูคุณคาแท -
คุณคาเทียม 
 
4. คิดรูเทาทัน
ธรรมดา 
 
5. คิดเราคุณธรรม 
 
6. คิดจําแนก 
แจกแจง 
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      2.3.2  การเขียนคาํอธิบายมวลประสบการณชั้นอนบุาลปท่ี 1-3  หลังจากการทํา
โครงสรางหลักสูตรเสร็จสิ้นแลว ผูวิจยัและคณะครูไดนาํชื่อมวลประสบการณในระดับอนุบาล 
ปที่ 1-3 คือ คือ  กาวแรกของชีวิต รอบร้ัวชีวิต และพรอมสูโลกกวาง มาเขียนคําอธบิายมวล 
ประสบการณ โดยผูวิจยัมีหลักคิดใหแกผูบริหารโรงเรียนและครูวา ในการเขียนคําอธิบายมวล
ประสบการณจะตองระบุขอความสําคัญ 3 ส่ิงนี้ นั่นคือ เรียนอะไร (What)  เรียนทําไม (Why) เรียน
อยางไร (How) หรือนั่นก็คือ เนื้อหาสาระหรือทักษะที่เด็กตองเรียน  จดุประสงคหรือผลการเรียนรูที่
คาดหวังคืออะไร และจัดกิจกรรมใหเดก็เรยีนรูอยางไร ซ่ึงจากการใหหลักคิดในการเขียนคําอธิบาย
มวลประสบการณ  ทําใหคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรไดคําอธิบายมวลประสบการณทั้ง 3 ระดับชั้น 
ดังนี้  
 

คําอธิบายมวลประสบการณระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1-3  
 

กาวแรกของชวีิต 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวใกลตวัเกีย่วกับตัวเรา  คือ การปรับตัวให
เขากับเพื่อนและครู และรูจกักิจวัตรประจาํวันของตนเอง  การรูจักหนาที่และการดแูลอวัยวะของ
รางกาย  การรูจักอารมณและความรูสึกของตนเอง    เร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัวและชุมชน  คือ  
บานและบุคคลในครอบครัว   ชุมชนรอบบานและโรงเรยีน  การรูจักมารยาทและวัฒนธรรมไทย
และเรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอบตัว คือ สวนตางๆ ของพืชและสัตว  เวลา อากาศและฤดูกาล   ส่ิงของ 
เครื่องใชในชวีิตประจําวัน  มุงเนนใหเดก็ไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบดวย 
คิดแบบแกปญหา คิดแบบคณุโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คณุคาเทียม คิดแบบรูเทาทัน
ธรรมดา  คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนนิชีวติที่ถูกตอง 
และพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีลักษณะเปนกลุมใหญ  กลุมยอย และกิจกรรมรายบคุคล  โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู มวลประสบการณ “กาวแรกของชวีติ” อยูในระดบัชั้นอนุบาลปที่ 1  ใชระยะเวลาในการ
เรียน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนีห้นวยการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของ
เด็กและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 
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รอบร้ัวชีวิต 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวรอบตัวเกีย่วกับตัวเรา  คือ การปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมใหมและการปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจําวนั  การดูแลสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของรางกาย   การรูจักและเขาใจอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  การดูแล
รักษาความปลอดภัยของตนเอง    เร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน  คือ  บทบาทหนาที่ของ
ตนเองในครอบครัวและชุมชน   บุคคลและสถานที่สําคัญในทองถ่ิน   การปฏิบัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย   และเรือ่งราวเกีย่วกับโลกรอบตัว คือ  การเติบโตของพืชและสัตว  ทองฟาและ
อากาศ  การเดนิทางและการสื่อสาร   การรูจักทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มุงเนนใหเดก็ไดฝก
การคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบดวย คิดแบบแกปญหา คิดแบบคุณโทษและทางออก  
คิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทยีม คิดแบบรูเทาทันธรรมดา  คิดแบบเราคณุธรรม  และคิดแบบจําแนก
แจกแจง  อันนาํไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ 
สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะเปนกลุมใหญ  กลุมยอย และกิจกรรม
รายบุคคล  โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มวลประสบการณ “รอบร้ัวชีวิต” อยูใน
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ใชระยะเวลาในการเรียน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนีห้นวยการเรียนรู
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 

 

 
พรอมสูโลกกวาง 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวไกลตัวมากขึ้นเกีย่วกับตัวเรา  คือ การสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนและการปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจําวนั  การปองกันและรกัษาโรคภัย 
ไขเจ็บของรางกาย  การรับรู ยอมรับอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  การปองกันตนเอง
จากอุบัติเหตุ เรื่องราวเกี่ยวกบัครอบครัวและชุมชน  คือ  การอยูรวมกบัผูอ่ืนในครอบครัวและสังคม 
บุคคลและสถานที่สําคัญในประเทศ  การมีจิตสํานึกความเปนไทย และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย  และเรื่องราวเกีย่วกับโลกรอบตัว คือ เทคโนโลยีรอบตัว โลก อวกาศและดวงดาว  การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มุงเนนใหเด็กไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบ 
ดวย คดิแบบแกปญหา คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม คิดแบบรูเทา
ทันธรรมดา  คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
และพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีลักษณะเปนกลุมใหญ  กลุมยอย และกิจกรรมรายบคุคล  มวลประสบการณ “พรอมสูโลก
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กวาง” อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  ใชระยะเวลาในการเรียน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนี้
หนวยการเรยีนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอม 
 
      2.3.3  การทําประมวลการสอน (Course syllabus)  ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียนและ
ครู  ไดประชุมรวมกันเพื่อออกแบบประมวลการสอน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเอกสารประมวลการสอนที่
ผูวิจัยเคยทําเมือ่คร้ังเรียนรายวิชา มาใหผูบริหารโรงเรียนและครูพิจารณาเปนตวัอยาง และให
ผูบริหารโรงเรียนและครูคิดพิจารณาไปเมือ่คร้ังเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  ที่อาจารยผูสอนทานจะ
แจกประมวลการสอนกอนการเรียนในแตละรายวิชา  โดยใหนึกถึงรูปแบบหรือลักษณะของ
ประมวลการสอนเหลานั้น  และอธิบายเหตผุลที่โรงเรียนตองทําประมวลการสอน  พรอมใหความรู
ในเรื่องของการออกแบบประมวลการสอน เชน ส่ิงที่ควรระบุอยูในประมวลการสอน ควรเปน
ขอมูลที่บอกกลาวแกผูอ่ืนวา  ในรายวิชาหรือมวลประสบการณนี้เปนของระดับชั้นใด มีระยะเวลา
เรียนเทาไร ใครเปนผูสอน  ผลการเรียนรูทีค่าดหวังของมวลประสบการณนี้คืออะไร  ประกอบไป
ดวยสาระการเรียนรูหรือหนวยการเรียนการเรียนรูอะไรบาง  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัด
ส่ืออุปกรณแหลงเรียนรู และการประเมินผลอยางไร  จากนั้นผูวิจยั ผูบริหารโรงเรียนและครู จึงได
รวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ะบรรจุอยูในประมวลการสอน ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลมวล
ประสบการณ เชน ช่ือมวลประสบการณ  ระดับชั้น  ระยะเวลาเรียน รายละเอียดผูสอน คําอธิบาย
มวลประสบการณ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  การจัดประสบการณการเรียนรู  การจดั
สภาพแวดลอมในการเรยีนรู  และการประเมินผลพัฒนาการเด็ก  โดยมีรายละเอียดในการจัดทําใน
แตละหวัขอตามลําดับดังนี้  ทั้งนี้ผูวิจยัไดนําเสนอตัวอยางประมวลการสอน “กาวแรกของชีวิต” 
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  อยูในภาคผนวก ก 
    
               1)  ขอมูลมวลประสบการณ   คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรไดนาํชื่อมวล
ประสบการณที่ปรากฏในโครงสรางหลักสูตร มากําหนดไวเปนหวัขอแรกของประมวลการสอน
และระบุระดับชั้นที่สอน เชน ระดับชั้นอนบุาลปที่ 1   และระบุระยะเวลาเรียน คือ ปการศึกษาที่
สอน และระยะเวลาเรยีนในปการศึกษานัน้ๆ  ซ่ึงในที่นีก้ําหนดไว 32 สัปดาห  
 
   2)  รายละเอียดผูสอน  ในสวนของหวัขอนี้ ไดมีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับผูสอน ประกอบไปดวย ช่ือผูสอน สถานที่ติดตอ เชน หองกอนเมฆ โรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี เบอรโทรศัพทหรือ E-mail ที่ติดตอได 
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 3)  คําอธิบายมวลประสบการณ   สําหรับรายละเอียดในหัวขอนี้  ผูวิจยั  
ผูบริหารโรงเรียนและครู นําเอาคําอธิบายมวลประสบการณในแตละชัน้ปที่รวมกันจัดทําไวใน
เบื้องตน มาใสลงในประมวลการสอน ซ่ึงคําอธิบายมวลประสบการณนีจ้ะเปนแนวทางในการจดัทํา
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และเปนแนวทางในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผล ในลําดับตอไป 
 

4)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  ในการจดัทําผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ผูวิจยั 
ไดใหความรูเกี่ยวกับการเขยีนผลการเรียนรูที่คาดหวงัวา จะตองเปนขอความที่ระบถึุงสิ่งที่โรงเรียน
หรือผูสอนตองการใหเด็กมคีวามรู ความสามารถอะไรเมื่อเรียนจบในมวลประสบการณนี้ไปแลว 
เปนลักษณะของการนําไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวนั มองเห็นเปนรูปธรรม เชน เด็กคดิ
แกปญหาในการทํางานได  จากนั้นผูบริหารโรงเรียนและครู ไดนําขอความในคําอธบิายมวล
ประสบการณที่วา “มุงเนนใหเด็กไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วธีิ อันประกอบดวย คดิแบบ
แกปญหา คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม คิดแบบรูเทาทนัธรรมดา  
คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนนิชีวิตที่ถูกตอง และพัฒนา
เด็กอยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา”  มารวมกันกําหนดเปนผลการ
เรียนรูที่คาดหวงั โดยในแตละชั้นปจะมีการเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกันตามลําดับพัฒนาการ
ของเด็กและลําดับสิ่งที่เด็กเรยีนรูจากใกลตวัไปไกลตัว ซ่ึงผลการเรียนรูที่คาดหวังทีจ่ดัทําขึ้นมานั้น
ไดสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายหรือจุดเนนของหลักสูตรที่ตองการใหเดก็สามารถมีทักษะการคิด
โยนิโสมนสิการและนํามาใชในชีวิตประจาํวัน รวมถึงมพีัฒนาการที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ 
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 
5)  สาระการเรียนรู  ในหัวขอนี้ไดนําสาระการเรียนรูในแตละชั้นปที่อยู 

ในโครงสรางหลักสูตรมาเปนตัวตั้งในการออกแบบชื่อหนวยการเรียนรู   ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน
และครูไดรวมกันกําหนดอัตราสวนรอยละ ระหวางประเด็นเรื่องที่เรียน (Theme)  กบัจํานวนของ
สัปดาหที่เรียนดังนี้ คือ ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ตัวเรา:ครอบครัวและชมุชน:โลกรอบตัว เปนรอย
ละ 40:30:30   ชั้นอนุบาลปที่ 2  ตัวเรา:ครอบครัวและชุมชน:โลกรอบตัว เปนรอยละ 30:40:30   
และชั้นอนุบาลปที่ 3 ตัวเรา:ครอบครัวและชุมชน:โลกรอบตัว เปนรอยละ 30:30:40   ตามจุดเนน
ของมวลประสบการณในแตละชั้นป  จากนั้นชวยกนัระดมสมองเพื่อออกแบบชื่อหนวยการเรียนรู
โดยพิจารณาจากสาระการเรยีนรู โดยมหีลักคิดวาชื่อหนวยการเรียนรูนัน้จะตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกับสาระการเรียนรูและมีการจัดเรียงลําดับหนวยการเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูของ
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เด็กดวย  นอกจากนี้ไดกําหนดระยะเวลาเรียนในแตละหนวยการเรยีน ซ่ึงในการประชุมไดมีการ
อภิปรายรวมกนัและเห็นชอบในทิศทางเดยีวกันวา ในการเรียนรูวันสําคัญของไทย เชน วันพอ  
วันแม วันลอยกระทง วนัปใหม  โรงเรียนจะกําหนดเปนหนวยการเรยีนรู และจดักิจกรรมการเรียนรู
ที่สอดคลองกับวันสําคัญเหลานั้น เพื่อใหเด็กเรียนรูวัฒนธรรมไทยและเห็นความสําคัญของวัน
เหลานี้ในฐานะที่เปนคนไทย  ซ่ึงจากการรวมกันทํางานในครั้งนี้  ผูวิจยั ผูบริหารโรงเรียนและคร ู 
ไดหนวยการเรียนรูในทั้ง 3 ระดับชั้น โดยแบงเปน ระดบัชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน  18 หนวยการ
เรียนรู ระดับชัน้อนุบาลปที่ 2 จํานวน 18 หนวยการเรยีนรู และระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 จํานวน  
20 หนวยการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 5  สาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู มวลประสบการณ “กาวแรกของชวีติ”    
                 ระดับชั้นอนุบาลชั้นปที่ 1 (32 สัปดาห) 
 

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู จํานวนสัปดาห 

ตัวเรา  (12 สัปดาห) 
การปรับตัวใหเขากับเพื่อนและครู และรูจัก
กิจวัตรประจําวันของตนเอง 
 
การรูจักหนาที่และการดูแลอวัยวะของรางกาย 
  
 
 
 

การรูจักอารมณและความรูสึกของตนเอง 

 
รูจักกันกอนนะ  
เมื่อเราตองอยูรวมกัน  
 
 

นี่แหละตัวฉัน  
เราเหมือนกันตรงไหน  
หนูโตไดอยางไร  
 
 

เมื่อฉันเศราและดีใจ  

 
2 
2 
 
 

3 
2 
2 
 
 

1 

ครอบครัวและชุมชน( 10 สัปดาห) 
 บานและบุคคลในครอบครัว 
 
 
 

ชุมชนรอบบานและโรงเรียน 
 
 

การรูจักมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

 
รักของแม  
บานนี้ของหนู  
 
 

จากบานสูโรงเรียน  
 
 

สวัสดี  ขอบคุณ ขอโทษ  
ลอย ลอย กระทง  
รักของพอ  
สวัสดีปใหม  

 
1 
2 
 
 

2 
 
 

1 
1 
2 
1 

โลกรอบตัว (10 สัปดาห) 
ประเภทของพืชและสัตว 
 
 
 

เวลา อากาศและฤดูกาล   
 
 
 

สิ่งของ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

 
ตนไมในบานฝนดี  
ไปสวนสัตวกันเถอะ  
 
 

พระจันทรจา พระอาทิตยอยูไหน  
เมื่อลมหนาวมาเยือน  
 
 

ดู ฟง เลน ใหเกิดประโยชน 

 
2 
2 
 
 

2 
2 
 
 

2 
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ตารางที่ 6  สาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู มวลประสบการณ  “รอบร้ัวชีวิต”  
                 ระดับชั้นอนุบาลชั้นปที่ 2 (32 สัปดาห) 
 

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู จํานวนสัปดาห 

ตัวเรา  (10 สัปดาห) 
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมและ
การปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจําวัน 
 
การดูแลสุขภาพและการเจริญเติบโตของรางกาย 
 
 
การรูจักและเขาใจอารมณและความรูสึกของ
ตนเองและผูอื่น 
 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง 
 

 
เมื่อเราเจอกันอีกครั้ง   
 
 
ทําไมหนูจึงทองผูก 
ทําอยางไรใหกระดูกแข็งแรง  
 
เราและเขารูสึกอยางไรนะ  
 
 
ปลอดภัยในรั้วบาน 
ปลอดภัยนอกรั้วบาน  

 
3 
 
 

2 
2 
 

1 
 
 

1 
1 

ครอบครัวและชุมชน (12 สัปดาห) 
บทบาทหนาที่ของตนเองในครอบครัวและ
ชุมชน 
 
บุคคลและสถานที่สําคัญในทองถิ่น   
 
การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

 
หนูชวยอะไรไดบาง  
ทําดีเพื่อแม 
 
ใครบางนะที่ฉันรูจัก 
  
หนูนอยมารยาทงาม  
มาลอยกระทงกันเถอะ 
ทําดีเพื่อพอ 
สงทายปเกา ตอนรับปใหม 

 
2 
1 
 

3 
 

2 
1 
2 
1 

โลกรอบตัว (10 สัปดาห) 
การเติบโตของพืชและสัตว 
 
 
ทองฟาและอากาศ 
 
การเดินทางและการสื่อสาร 
 
การรูจักทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

 
กวาจะเปนตนไม  
จากหนอนสูผีเสื้อ 
 
ทองฟาและดาวดวงนอย 
 
เราเจอกันไดอยางไรนะ  
 
โลกใตทะเล  

 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
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ตารางที่ 7  สาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู มวลประสบการณ  “พรอมสูโลกกวาง”  
                  ระดับชั้นอนุบาลชั้นปที่ 3 (32 สัปดาห) 

 
สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู จํานวนสัปดาห 

ตัวเรา  (10 สัปดาห) 
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นและการปฏิบัติ
ตนตามกิจวัตรประจําวัน 
 
-การปองกันและรักษาโรคภัยไขเจ็บของรางกาย 
  
 
การรับรู ยอมรับอารมณและความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น 
การปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ 

 
ตอนรับสูบานฝนดี 
 
 
เมื่อหนูไมสบาย 
ความลับของสะเก็ดแผล  
   
ทําอยางไรเมื่อฉันและเธอ . . . ? 
 
เมื่อหนูตองเดินทาง  

 
3 
 
 

2 
1 
 

2 
 

2 

ครอบครัวและชุมชน (10 สัปดาห) 
การอยูรวมกับผูอื่นในครอบครัวและสังคม 

 
 
 
บุคคลและสถานที่สําคัญในประเทศ 
 
 
การมีจิตสํานึกความเปนไทย และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

 
เมื่อบานเรามีสมาชิกใหม  
หนูก็ชวยสังคมได  
พระคุณแม 
 
หนูอยากเปนคนดังเหมือน. . .  
ฉันและเธอคือคนไทย  
 
พระคุณพอ 
เมื่อถึงวันลอยกระทง 
สุขสันตวันปใหม  

 
1 
1 
1 
 

2 
1 
 

2 
1 
1 

โลกรอบตัว (12 สัปดาห) 
เทคโนโลยีรอบตัว 
 
 
โลก อวกาศและดวงดาว 
 
 
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
 

 
คอมพิวเตอร  
กลองถายรูป  
 
ฉันและเธออยูตรงไหนของโลกใบนี้  
เราไปนอกโลกไดหรือเปลา  
 
สึนามิ 
ทําไมน้ําจึงทวม  
เมื่อน้ํามันกําลังจะหมด  

 
2 
1 
 

2 
2 
 

1 
2 
2 
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   6)  การจัดประสบการณการเรียนรู   ในการออกแบบประสบการณการ
เรียนรู ผูวิจยัไดอบรมใหความรูแกผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการออกแบบหนวยการเรียนรู 
การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละหนวยการเรยีน และการเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั  การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู และการประเมินผล  
โดยใหหลักคดิในการออกแบบหนวยการเรียนรูแกผูบริหารโรงเรียนและครูวา  ในหนวยการเรียน
หนึ่งๆ  ครูสามารถออกแบบกิจกรรมไดมากมาย เพยีงแตครูตองมีหลักคิด หรือฐานความคิดในการ
ออกแบบหนวยการเรียน ซ่ึงในหลักสูตรทีค่ณะทํางานพฒันาหลักสูตรกําลังพัฒนาอยูนี้  ไดใชวิธีคิด
โยนิโสมนสิการและปรโตโฆสะ  เปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียน โดยยก ตวัอยาง 
หนวยการเรยีน “รูจักกนักอนนะ”  วาเมื่อครูสอนเรื่องนี้ การคิดโยนิโสมนสิการวิธีใด ที่จะเอามา
เกี่ยวของหรือเอามาสอนไดบาง และถาจะจัดสภาพแวดลอม (ปรโตโฆสะ) เพื่อสงเสริมใหเด็กคดิได
ตามการคิดโยนิโสมนสิการนั้นๆ ครูควรจดัอยางไร  เมื่อครูไดทักษะการคิดที่ตองการแลว ก็นาํมา
เขียนผลการเรยีนรูที่คาดหวัง และออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูนั้นๆ  
หลังจากที่ไดหลักการเกีย่วกับการออกแบบหนวยการเรียนรูแลว  ผูวจิัย ผูบริหารโรงเรียน และครู 
ไดออกแบบวธีินําเสนอประสบการณการเรียนรู โดยมีความเหน็รวมกนัที่จะนําเสนอเปนตาราง โดย
ในตารางจะระบุหัวขอดังนี้ คือ ระยะเวลาที่เรียน ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังในแต
ละหนวยการเรียน การคิดโยนิโสมนสิการที่สอนในหนวยการเรียนนี้  กิจกรรมการเรยีนรู และการ
ประเมินหนวยการเรียน  จากนั้นไดรวมกนัออกแบบกจิกรรมในแตละหนวยการเรยีนรู  หลังจากที่
ไดกิจกรรมการเรียนรูในภาพรวมแลว ผูวจิัยไดนําขอคิดเห็นเหลานี้มาจัดทําเปนโครงราง และ
นําเสนอตอผูบริหารโรงเรียนและครูอีกครั้ง เพื่อพิจารณา แกไขปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 

7)  การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู     ในการออกแบบการจัด 
สภาพแวดลอมในการเรยีนรูหรือปรโตโฆสะ  ผูวิจัยไดเสนอตอผูบริหารโรงเรียนและครูวาให
คํานึงถึงหลัก 5 ประการ คือ การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก 
และการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ตามแนวคดิทฤษฎีพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียน ได
ใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้  คือ การจัดหองเรียน อยากใหมีการจัดมุมตางๆ ให
หลากหลายขึน้ เชน มุมนิทาน มุมปารตี้ (มุมบทบาทสมมติ)  มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร มุมของเลน  
และมีการแบงพื้นที่ของมุมใหชัดเจน  ในการตกแตงหองเรียน เสนอใหนําผลงานเด็กมาตกแตง
หองเรียนมากกวาที่จะเปนผลงานของครู   ในสวนของสือ่การเรียนการสอน  อยากใหใชส่ือของจริง 
ส่ือจากธรรมชาติที่สามารถหาไดงาย  ไมตองมีราคาแพง สําหรับบทบาทของครูและเด็ก  เปนสิ่งที่
โรงเรียนใหความสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการเปนตวัแบบในพดูจา การทักทาย การขอโทษ 
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การขอบคุณ และการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กรูจักการชวยเหลือกนั  สําหรับการมีสวนรวมระหวาง
บานและโรงเรยีน โรงเรียนกไ็ดมีการดําเนนิการในสวนนี้มาตลอด เชน การทําสารสัมพันธ 
กิจกรรม Family trip ซ่ึงจากการปรึกษาหารือรวมกันนัน้ไดรูปแบบการจัดสภาพแวดลอมในการ
เรียนรู ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก  

 
8)  การประเมินผลพัฒนาการเด็ก   ในหวัขอนี้ ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน 

และคร ูมีความคิดเห็นรวมกนัที่จะออกแบบการประเมินผลพัฒนาการ ที่สามารถนํามาปรับใชไดใน
ทุกหนวยการเรียนรูและทกุระดับชั้นเรยีน โดยเนนการประเมินผลเด็กเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
จึงมีความคิดเห็นรวมกันใหมีการสรางแบบประเมินผลที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังใน
แตละหนวยการเรียนรู    ทั้งนี้ผูวิจยัไดทําโครงรางแบบประเมินผลการทํางานและผลงานของเด็ก   
ที่มีการกําหนดเกณฑการประเมินไว 3 ระดับ ตามเกณฑการประเมินผลพัฒนาการเดก็ของโรงเรียน
ประกอบดวย แบบประเมินผลการเลาเรื่อง  แบบประเมนิผลการนําเสนองาน  แบบประเมินผลการ
ทํางานรวมกนั  แบบประเมินผลการวาดรูประบายสี  แบบประเมินผลการเคลื่อนไหวและจังหวะ  
แบบประเมินผลการประดิษฐช้ินงาน  และเสนอตอผูบริหารโรงเรียนและครู  เพื่อขอความเหน็ชอบ
ในการที่จะนําไปใชในภาคการศึกษาตอไป ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนและครูก็ตางเห็นชอบที่โรงเรียนจะ
มีแบบประเมนิที่มีเกณฑที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ซ่ึงรายละเอียดแบบประเมินผลดังกลาวนี้ ได
นําเสนอในภาคผนวก ก เชนเดียวกัน 
 
      2.3.4  การออกแบบหนวยการเรียนรู  หลังจากที่ไดออกแบบประมวลการสอน 
เสร็จเรียบรอยแลว  ผูวิจยัไดทําโครงรางหนวยการเรียนรู “รูจักกันกอนนะ” ซ่ึงเปนหนวยการเรียน
แรกของภาคการศึกษาตน ในระดับชั้นอนบุาลปที่ 1 เสนอตอผูบริหารโรงเรียนและครู เพื่อขอความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ที่จะนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขในการจดัทําหนวยการเรยีนรูตอไป  โดย
ในเอกสารหนวยการเรียนรู ประกอบไปดวยเอกสาร 3 สวน  คือ แผนภมูิสรุปหนวยการเรียนรู  
หนวยการเรยีนรู และแผนกจิกรรมการเรียนรู  มีรายละเอยีดดังนี ้
 

  1)  แผนภูมิสรุปหนวยการเรียนรู จะสะทอนใหเห็นภาพรวมของหนวย 
การเรียน โดยผูวิจัยไดออกแบบแผนภูมนิี้โดยมีหลักคดิตามการออกแบบหนวยการเรยีนรูที่กลาวไว
ในขางตน  โดยใชการคิดโยนิโสมนสิการและการจดัสภาพแวดลอม (ปรโตโฆสะ)  5 ประการ  คือ 
การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก และการมีสวนรวมระหวาง
บานและโรงเรยีน  เปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียน  ซ่ึงครูผูสอนไดใหความเห็นวา 
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การทําสรุปแผนภูมินีเ้ปนเหมือนการสรุปความคิดรวบยอดในหนวยการเรียนนั้นๆ และทําใหไมยึด
ติดกับเนื้อหาหรือขอความ   
 

2)  หนวยการเรียนรู  ประกอบไปดวยหวัขอตางๆ คือ ช่ือหนวย 
การเรียนรู ระดับชั้นเรียน ระยะเวลาเรยีน ผูสอน แนะนําหนวยการเรยีน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
และการเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู  
(ปรโตโฆสะ) ที่สอดคลองกับหนวยการเรยีนรู  กิจกรรมการเรียนที่ระบุถึงความรูและทักษะที่เด็ก
ควรไดรับ  การประเมินผลพัฒนาการที่ประกอบดวย แบบสังเกตพฤติกรรมของหนวยการเรียนรู 
และแบบประเมินการทํางานและผลงานของเด็ก รวมถึงใบกิจกรรมในหนวยการเรยีน  ซ่ึงผูบริหาร
โรงเรียนและครู ไดพิจารณาหนวยการเรยีนรูและเสนอขอคิดเห็นวา  ควรปรับกิจกรรมการเรียนใน
ชวงแรกของการเปดภาคเรียน ใหมีความยดืหยุน  เนื่องจากในชวงนี้เดก็ตองใชเวลาในการปรับตัว 
ดังนั้นกจิกรรมที่จัดขึ้นควรสลับสับเปลี่ยนได และปรบัเพิ่มหรือลดเนือ้หาได  ซ่ึงผูวจิัยไดนํา
ขอคิดเห็นเหลานี้ไปปรับแกไขในสวนของการออกแบบกิจกรรมการเรยีน โดยจัดกิจกรรมในชวง
สัปดาหแรกใหเด็กไดมีโอกาสทําความรูจักกัน ผานกิจกรรมกลุมที่มีความยดืหยุน เชน การเลา
นิทานหุนมือ การเลนเกม  เพื่อปรับใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  
 
   3)  แผนกิจกรรมการเรียนรู   เปรียบเสมือนแผนการสอนรายวันทีใ่ห
ครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  การจัดทําแผนกจิกรรมการเรียนรู ผูวิจัย
เร่ิมตนดวยการนําหนวยการเรียนรูมาเปนตัวตั้ง  รวมกับการพิจารณาจากผลการเรียนรูที่คาดหวังใน
แตละขอ จากนั้นออกแบบชือ่กิจกรรมการเรียนรูและรูปแบบกิจกรรมใหสัมพันธกับหนวยการ
เรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากนั้นจึงนํากิจกรรมเหลานั้นมาจดัเรียงลําดับกอน-หลัง  ซ่ึง
ผูวิจัยไดจดัทําแผนกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตารางแนวนอน ที่ประกอบไปดวย หัวขอตางๆ คอื 
ช่ือหนวยการเรียนรู  ช่ือกิจกรรมการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรูและการเชื่อมโยงมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  กจิกรรมประกอบดวย กิจกรรมกลุมใหญ  กจิกรรมรายบุคคลหรือ
กิจกรรมกลุมยอย และกิจกรรมเสริมสําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2-3  ส่ือและแหลงเรียนรู การ
ประเมินผล และการคิดโยนโิสมนสิการ  จากนั้นนาํเสนอตอผูบริหารโรงเรียนและครู เพื่อขอ
คําแนะนํา ปรับปรุงแกไข  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนและครู เห็นชอบในลักษณะของการจดักิจกรรม
ใหแกผูเรียน ที่มีทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอยหรือรายบุคคล และทีสํ่าคัญคือการจัดกิจกรรมเสริม
สําหรับเด็กในระดับชั้นอื่นๆ  ที่เอื้อตอการเรียนแบบชัน้คละ  นอกจากนีใ้นชองของการคิด 
โยนิโสมนสิการ ที่ระบุคําถามที่ใชถามเด็กเพื่อประเมินความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการ  
และการคาดเดาคําตอบของเด็กที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการคิดโยนิโสมนสกิาร ครูผูสอน
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มีความคิดเหน็วา การระบุรายละเอียดในสวนนี้ทําใหครูเขาใจทักษะการคิดโยนิโสมนสิการมากขึน้  
ในสวนของการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่มีการเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหเห็นนัน้  ทาํใหครูผูสอนมีความเขาใจและมองเห็นวิธีการเชื่อมโยงมาตรฐานกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรยีนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  
 
   ในขั้นตอนของการออกแบบหนวยการเรยีนรูนี้  ผูวิจยัใชวิธีการประชุม
เพื่อขอความคดิเห็นในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน จากนั้นผูวิจยัจะ
จัดทําหนวยการเรียนรู  แผนกิจกรรมการเรยีนรู  และนํามาเสนอใหผูบริหารโรงเรียนและครู เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม จากนั้นจึงนําไปปรับแกไขกอนนําไปทดลองใช  ซ่ึงผูวิจัยได
นําเสนอตัวอยางหนวยการเรยีนรูไวในภาคผนวก ข  
 
   3.  ขั้นนําหลกัสูตรไปใช  ในขั้นตอนนี้ผูวจิัยศึกษาใน 2 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นเตรียมการ
กอนการนําหลักสูตรไปใช  และขั้นนําหลักสตูรไปใช โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี ้
 

        3.1  ขั้นเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช  ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครู ไดมกีาร 
เตรียมการกอนนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กไปใชในภาคตน ปการศกึษา 2550 โดยจัดประชุมและปฐมนิเทศผูปกครอง จัด
ประชุมผูบริหารโรงเรียนและครู  จัดเตรยีมสภาพแวดลอมการเรียนรู ศึกษาขอมูลพืน้ฐานของครู
และเดก็   และการจัดตารางกจิกรรมประจําวัน มีรายละเอยีดดังนี้  
 
     3.1.1  การจัดประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศผูปกครอง  โรงเรียนอนุบาลบาน  
ฝนดีไดจดัประชุมผูปกครอง จํานวน 2 คร้ัง   ในครั้งแรกเปนการประชมุในกจิกรรม “ศิษยของครู 
ลูกของพอแม”  เมื่อส้ินการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ในวนัที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549  การ
ประชุมครั้งนี้มีเปาหมายเพือ่รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนในภาคการศกึษาที่ผานมา และ
แจงใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ที่โรงเรียนและผูวิจัยรวมกนัพฒันาขึ้นมาใชในการจดัการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2550 โดยแจกเอกสารที่มีรายละเอียดเกีย่วกับปฏิทินการศึกษา หนวย
การเรียนรูและกําหนดการเรยีนตลอดทั้งสองภาคการศึกษา เพื่อเปนขอมูลใหผูปกครองทราบวาเดก็
จะไดเรียนรูอะไรบางในปการศึกษานี้   
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            ในการจัดประชุมครั้งที่ 2  ผูบริหารโรงเรียนและผูวิจัยไดมีความเห็น 
รวมกันใหมีการจัดงานปฐมนิเทศผูปกครอง ในวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนชวงที่อยูใน
ระหวางการนาํหลักสูตรไปใช   เพื่อช้ีแจงใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอีกครั้ง  ในการประชุมครั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนและผูวิจัย ไดรวมกนันําเสนอ
แนวคดิ เปาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก  โครงสรางหลักสูตร  การเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  โดยนาํเสนอดวยภาพและวิดีทัศนกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ผลจากการจัดปฐมนเิทศ
ผูปกครอง ทําใหพอแม ผูปกครองมีความเขาใจและมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนที่มุงเนนการเตรยีมความพรอมและพัฒนาทักษะการคิดมากกวาการทองจํา การเขียนและ
การอานหนังสือ ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนและผูวิจัยไดเนนย้าํแกผูปกครองวาแมวาหลักสตูรการเรียน
การสอนของโรงเรียนจะเนนการเตรียมความพรอมแตก็มไิดละเลยความพรอมในเรื่องวิชาการ เชน 
คณิตศาสตร ภาษาไทย   เนื่องจากในหลักสตูรไดแทรกเนือ้หาเหลานีใ้หเด็กเรยีนรูผานกิจกรรม
ตางๆ ตามความเหมาะสมของพัฒนาการ 
 
    3.1.2  การจัดประชุมผูบริหารโรงเรียนและครู  ผูวิจัยไดประชุมรวมกบัผูบริหาร
โรงเรียนและครูอยางไมเปนทางการ ในวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  สาระในการประชุมครั้งนี้
คือ การวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 โดยผูวจิัยไดปรึกษาหารือกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับระยะเวลาที่นําหลักสูตรไปใช   และบทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
ครู และนักวิจยัในขณะนําหลักสูตรไปใช  สําหรับระยะเวลาในการใชหลักสูตร มีกําหนดในภาคตน 
ปการศึกษา 2550 ตั้งแตวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550- 14 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยใชหลักสูตรใน
ระดับชั้นอนุบาลชั้นปที่ 1 มวลประสบการณ “กาวแรกของชีวิต”  รวมทั้งสิ้น  18  สัปดาห  ในสวน
ของบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ครูและผูวิจยัในระหวางการนําหลักสูตรไปใช  ผูวิจยัไดขอ
ความรวมมือกบัผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศหรือสังเกตกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อเปนขอมูล
ในการเสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ทดลองใชหลักสูตร ในสวนบทบาทหนาที่
ของครู คือ เปนผูปฏิบัติ โดยนําหนวยการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมในหองเรียน  จดัเตรียมส่ือในแต
ละจัดกจิกรรมการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหสอดคลองกับหนวยการเรียน  รวมถึง
ประเมินผลพฒันาการเดก็เปนรายบุคคล  ในสวนของผูวิจัยนั้นมหีนาที่ในการเปนผูอํานวยความ
สะดวกและคอยใหความชวยเหลือครูผูสอนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  รวมถึงเปนผูสังเกตการ
เรียนการสอน พฤติกรรมเด็ก และพฤติกรรมการสอนของครู  ตลอดระยะเวลาในการนําหลักสูตร
ไปใชนี้  โดยผูวิจัยขอใหทกุฝายมีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยรวมกัน เพื่อนําผลหรือปญหาที่เกิด
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ขึ้นมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่นําหลักสูตรไปใช    ซ่ึงครูและ
ผูบริหารโรงเรียนยนิดใีนบทบาทหนาที่ของตน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนไดพูดคุยเกีย่วกบัการ
เตรียมพรอมในวันเปดภาคเรียน เนื่องจากในชวงสัปดาหแรกของการเปดเรียนภาคตน เปนชวงเวลา
ที่เด็กตองปรับตัวใหเขากับโรงเรียน  ครูอาจจะตองเหนื่อยและมภีาระงานมากกวาปกติ เชน การ
ปรับพฤติกรรมเด็กบางคนทีย่ังไมคุนเคยโรงเรียน ดังนัน้กิจกรรมการเรยีนรูอาจจะตองยืดหยุนให
สอดคลองกับความพรอมของเด็ก และขอใหครูพรอมรับมือกับชวงเวลานี้  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนได
ขอความรวมมอืจากผูวิจยัในการชวยเหลือแนะนําครู และชวยดแูลเด็กนักเรียน เนื่องจากเปนครั้ง
แรกของครูจิ๊บที่เจอสถานการณของการเปดเรียนในภาคตนที่โรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี
 
     3.1.3  การจัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรู  ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูวิจัยได
มีการพูดคุยปรึกษาหารือกนัในชวงตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 กอนเปดภาคเรียน เกี่ยวกบัการ
จัดเตรียมสภาพแวดลอมของโรงเรียน การจัดหองเรียนและสื่ออุปกรณการเรียนรู ดังนี้ 

 
                         การจัดเตรียมสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนใหบุคลากร

ในโรงเรียนชวยกันทําความสะอาดโรงเรียน ทั้งบริเวณสนามเด็กเลน หองเรียน หองน้ํา และรอบๆ 
บริเวณโรงเรียน  ตรวจสภาพความปลอดภัยของเครื่องเลนสนาม โตะ เกาอี้ และบริเวณตางๆ ใน
โรงเรียน พรอมจัดหาตนไม ไมดอก ไมประดับมาตกแตงรอบๆ โรงเรียน ในสวนดานหนาของ
โรงเรียน มีการจัดปายนเิทศตอนรับวันเปดเรียนสําหรับเด็กนกัเรียนและพอแมผูปกครอง  

 
                        การจัดหองเรียนและสื่ออุปกรณการเรียนรู  ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายให

ครูจัดหองเรียนใหเรียบรอยกอนเปดเรยีน โดยเสนอใหจดัเปนมุมการเรียนรูตางๆ ใหหลากหลายขึ้น 
เชน มุมนิทาน มุมปารตี้ มุมของเลน มุมศิลปะ ทั้งนี้โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ หนังสือนทิาน ของเลน
ตางๆ เตรียมไวให ซ่ึงครูสามารถนําไปเลือกใชได  และมีการจัดเตรยีมอุปกรณเครื่องใชสวนตวั
สําหรับเด็กพรอมติดสัญลักษณประจําตวัเดก็ไวดวย เชน แกวน้ํา ชุดกันเปอน ชองเก็บของสวนตัว
ของเด็ก เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยไดพดูคุยกบัผูบริหารโรงเรียนเกีย่วกับการจัดเตรียมส่ืออุปกรณใน
แตละหนวยการเรียนรู ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีความพรอมและยนิดีที่จะเปนผูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกเด็กเอง เชน หนังสือนิทาน สีประเภทตางๆ แปงโด 
อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษสีตางๆ  เปนตน ทั้งนี้ผูวิจยัไดเสนอตอผูบริหารโรงเรียนวาจะชวยครู
ในการจดัเตรียม จัดหาสื่อบางประเภทที่โรงเรียนไมมี เชน วีซีดภีาพหรอืเพลง สารานุกรม หนังสือ 
วารสาร  หรือส่ือบางประเภทที่ตองจัดทําขึ้นเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับหนวยการเรียน เชน แผน
ภาพรูปลําตัวสวนบน สวนกลาง และสวนลางของรางกาย  หลังจากที่ครูไดรับมอบหมายงานแลว ก็
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ลงมือจัดหองเรียน โตะ เกาอี ้มุมการเรียนรูตางๆ ตลอดจนเตรียมส่ืออุปกรณที่จําเปนตองใชในวัน
แรกของการเปดเรียน ซ่ึงผูวจิัยกไ็ดมีสวนเขาไปชวยเหลือครูในการออกแบบและจัดวางมุมตางๆ  
เชน มุมหนังสอืควรจะอยูในมุมที่มีความสงบ หางจากมมุปารตี้  ตลอดจนตกแตงหองเรียนใหพรอม
รับการเปดภาคเรียน เชน แขวนปายผาดาวเดก็ดี เด็กสุขภาพดี   ตดิปฏิทินที่ผนังหองเรียนในระดับ
สายตาเด็ก เปนตน 
 
    3.1.4  ขอมูลพื้นฐานของครูและเด็ก    
 
              ขอมูลพื้นฐานของครู   ครูที่เขารวมในการใชหลักสูตร มีจํานวน 2 ทาน 
คือ ครูจิ๊บ อายุ 28 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
ส่ือสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา (การวดัและ
ประเมินผล) จากมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช  มีความสามารถพิเศษในการสอนศิลปะเดก็  
และ ครูแวว อายุ 23 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) จบการศึกษาปริญญาตรี  สาขา 
ดุริยางคศาสตร  วิชาเอก Voice Classic  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความสามารถพิเศษในการสอน
รองเพลงและเลนดนตรีไทย  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนรับครูแววเขาทํางานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 
เนื่องจากมจีํานวนเด็กเขาเรียนเพิ่มขึน้ โรงเรียนจึงมแีผนงานที่เพิ่มหองเรียนอีก 1 หองเรียน ในภาค
ปลาย ปการศกึษา 2550 และใหครูแววเปนครูประจําชัน้  โดยในภาคตนนี้  ผูบริหารโรงเรียน
มอบหมายใหครูแววทําหนาที่เปนครูประจาํชั้นรวมกับครูจิ๊บ เพื่อเรียนรูงานและหาประสบการณ
จากครูจิ๊บ   
 
              ขอมูลพื้นฐานของเดก็   ในภาคตน ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี มีหองเรยีนเพยีง  1 หอง และเปนชัน้คละอายุ ดังนัน้ผูวิจยัจึงนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนนี้  
มีชื่อวา “หองปโป” ซ่ึงเปนชื่อที่เด็กๆ ชวยกันลงคะแนนเสียงมากที่สุด เนื่องจาก “ปโป” นี้เปนชือ่
ของขนมเยลลี่ชนิดหนึ่งที่เดก็ๆ ชอบรับประทาน เด็กจึงนาํมาตั้งเปนชื่อหองเรียน  มเีดก็นักเรยีน
จํานวนทั้งสิ้น  26 คน เปนเดก็ชาย จํานวน 15 คน เด็กหญิง จํานวน  11 คน มอีายุระหวาง  2.3-5.8 ป 
(นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)  โดยจําแนกตามอายุและระดับชั้นไดดังนี้  
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ตารางที่ 8  รายช่ือเด็กนักเรยีนหองปโป จําแนกตามอายุและระดับชั้น 
  

ระดับชั้น  
ชื่อ 

อายุ (ป) 
นับถึงเดือน  

พฤษภาคม 2550 
เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1. ด.ช. ริว 5.8    / 
2. ด.ช. ดอม 5.2    / 
3. ด.ช. นิว 4.10    / 
4. ด.ช. หนแูดง 4.9   /  
5. ด.ช. ยูน 4.6   /  
6. ด.ญ. แนน 4.5   /  
7. ด.ญ. ใบตอง 4.1   /  
8. ด.ญ. ฝน 3.9  /   
9. ด.ช. อารม 3.9  /   
10. ด.ญ. มาลัย 3.8  /   
11. ด.ญ. ฟาง 3.8  /   
12. ด.ช. กบ 3.7  /   
13. ด.ช. พล 3.6  /   
14. ด.ช. หนุย 3.6  /   
15. ด.ญ. ปาน 3.4  /   
16. ด.ช. หมอก 3.4  /   
17. ด.ญ. โบว 3.3  /   
18. ด.ช. ตนน้าํ 3.2  /   
19. ด.ช. บี 3.0  /   
20. ด.ช. แฟม 3.0  /   
21. ด.ญ. แพรว 2.11  /   
22. ด.ช.กัน  2.9  /   
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ตารางที่ 8  (ตอ)  
 

ระดับชั้น  
ชื่อ 

อายุ (ป) 
นับถึงเดือน  

พฤษภาคม 2550 
เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

23. ด.ญ. ปุน 2.11 /    
24. ด.ญ. พิม 2.7 /    
25. ด.ช. เกง 2.7 /    
26. ด.ญ. ลูกพลับ 2.3 /    

 
       จากตารางที่ 8 ขางตน จะเหน็วามีเด็กนักเรียนตั้งแตระดับชั้นเตรยีมอนุบาล –
อนุบาล 3  โดยเดก็สวนใหญอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 15  คน จาก 26 คน ทั้งนี้มีเด็กพิเศษ
จํานวน 3 คน คือ ด.ช. หนุย และด.ช. แฟม ซ่ึงมีภาวะออทิสติก และ ด.ช. บี ที่ปวยเปนโรคสมอง
พิการ (Cerebral Palsy) ทําใหมีพัฒนาการลาชากวาเดก็ปกติ  สําหรับการแบงระดับชัน้เรียน จะเห็น
วามีเดก็ที่อายุเทากัน แตอยูคนละระดับชัน้ คือ ด.ญ. แพรว และ ด.ญ. ปุน ที่มีอายุ 2.11 ป เทากัน 
เนื่องจากวาผูปกครองของ ด.ญ. ปุน ตองการใหลูกของตนอยูในระดบัชั้นเตรียมอนุบาลเพราะไม
อยากเรงใหเรียนเร็ว และอยากใหลูกเตรียมความพรอมทางพัฒนาการใหมากกวานี้  สวน ด.ญ. 
แพรว มีพัฒนาการดี สามารถเรียนรูในระดับชั้นอนุบาล 1 ได ครูใหญจึงเลือกชั้นเรียนให ด.ญ. 
แพรว อยูในระดับชั้นอนุบาล 1 รวมทั้ง ด.ช. กัน ดวย 
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    3.1.5  ตารางกิจกรรมประจําวัน 
  
            ในภาคตน ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี ไดมีการจัดตาราง

กิจกรรมประจาํวันตั้งแตวนัจนัทรถึงวันศุกร เสนอใหเห็นในตารางที่ 9 ดังนี้  
 

ตารางที่ 9  ตารางกิจกรรมประจําวนัโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี    
 

เวลา กิจกรรม 
8.45 – 9.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต 
9.00 – 9.15 น.  ออกกําลังกายตามจังหวะเสยีงเพลงและดนตรี 
9.15 – 9.45 น. รับประทานอาหารวาง 
9.45 – 11.15 น. กิจกรรมการเรยีนรูตามหนวยการเรียน (กิจกรรมกลุมใหญ 

กิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมรายบุคคล) 
หมายเหตุ   
  วันพุธ (10.30-11.15 น.) พลศึกษา 
  วันพฤหัสบด ี (11.00-11.15 น.  วนเทยีน ฝกสมาธิ) 

11.15 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 14.00 น. แปรงฟน อาบน้ํา นอนกลางวัน 
14.00 – 14.40 น. เก็บที่นอน เปลี่ยนเสื้อผา  รับประทานอาหารวาง 
14.40 – 15.30 น. กิจกรรมยามบาย 

  วันจนัทร : สนทนาสารสัมพันธ  แจกดาวเด็กดี  
  วันอังคาร :  เกมการศึกษา 
  วันพุธ, วนัศกุร : ดูวิซีดีตามความสนใจของเด็ก 
  วันพฤหัสบด ี: ทําสวน รดน้ําตนไม 

15.30 น. เลนกลางแจง  เตรียมตัวกลับบาน  
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                 3.2  ขั้นนาํหลักสูตรไปใช  ในขัน้ตอนนี้ผูวิจยัศึกษาการนําหลักสูตรไปใชในประเด็น
คือ การนําหลักสูตรไปใชในกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน และกิจวัตรประจําวัน มี
รายละเอียดดังนี้  

 
      3.2.1  การนําหลักสูตรไปใชในกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน 
 

ผูวิจัยและครูไดนําหลักสูตรระดับชั้นอนุบาลชั้นปที่ 1 ในมวล 
ประสบการณ “กาวแรกของชีวิต”   ไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 9 หนวยการ
เรียนรู ระยะเวลา 18 สัปดาห ตั้งแตวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550- 14 กนัยายน พ.ศ. 2550  โดยครู
เปนผูที่นําหลักสูตรไปใชจดักิจกรรมการเรียนรูโดยตรง  สวนผูวิจยัอยูในฐานะของผูสังเกตการณ 
โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมตลอดภาคการศึกษา ในการดําเนนิกิจกรรมตามหนวยการเรียนรู 
ประกอบไปดวย กิจกรรมกลุมใหญ กิจกรรมกลุมยอยหรือกิจกรรมรายบุคคล ที่เนนพัฒนาเดก็อยาง
องครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา  ในการจดักิจกรรมใหเดก็เกดิการเรียนรู
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้น  ครูไดใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศภายในหองเรียนที่
กระตุนการเรียนรูของเด็ก มบีรรยากาศเปนกันเอง อบอุน สนุกสนาน เชน การจัดหองเรียนดวยวัสดุ 
ส่ิงของ รูปภาพสอดคลองตามหนวยการเรียน  จะเปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม แสดงความคิดเหน็ 
ขณะสนทนาพูดคุยกับเด็กในหัวขอตางๆ อยางอิสระ  รองเพลง เลานิทานรวมกนั และเนนใหเด็กได
ลงมือปฏิบัติทั้งในรูปของกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล ใหเด็กมีความสุข พรอมๆ กับการฝก
ใหเดก็รูจักคดิตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ  

 
ในแตละวนัของกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน  ครูและเด็ก 

เร่ิมตนดวยการทํากิจกรรมกลุมใหญ ใชเวลาประมาณ 30-40 นาที   ครูและเดก็ทักทายสวัสดีกนั 
และใหเดก็ที่ไดรับมอบหมายใหเชิญธงชาติในวนันัน้ เปนตัวแทนในการบอกทําความเคารพและ
สวัสดีครู จากนั้นครูสนทนากับเด็กเกีย่วกบัวัน เดือน ป  และสีประจําวนั เชน  “เมื่อวานวันอาทิตยที่  
3 มิถุนายน วันนี้วันทีเ่ทาไร”   หรือ  “เมื่อวานวันจันทรสีเหลือง วันนีว้ันอังคาร สีอะไร”  จากนั้นให
เด็กที่เชิญธงชาติมาเขียนวันที่ตัวเลขไทยบนกระดานไวทบอรด โดยครูจะเขียนตัวเลขใหดูเปน
ตนแบบและใหเด็กเขียนตาม มีการถามตอบเกี่ยวกับตวัเลขแตละตัวในวันทีน่ั้นๆ  เชน “วันนี้วันที่ 
26  เด็กๆ เหน็เลขอะไรบาง”  (เลข 2 กับ เลข 6)  จากนัน้ไปวงกลมวนัทีต่ัวเลขอารบิคที่ปฏิทิน และ 
ในกจิกรรมเหลานี้ เด็กๆ จะไดฝกทักษะการเปนผูนําและการชวยเหลือกัน เชน พี่โตอาสาพานอง
เล็กไปวงกลมตัวเลขที่ปฏิทิน ฝกทักษะกลามเนื้อมือในการเขียนหรือจับปากกา  ทกัษะทาง
คณิตศาสตร เชน ตัวเลข วนัเวลา สี รูปทรง  จากนั้นสนทนากับเดก็ในเรื่องตางๆ เชน  ขาวสารของ
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โรงเรียน สภาพทองฟาและอากาศ กติกามารยาทของหองเรียน ส่ิงที่ไดเรียนรูไปแลวจากเมื่อวาน 
เปนตน และในทุกวนัจันทร ครูจัดใหมกีิจกรรม “ชวงเวลาดีๆ 1 นาที” ใหเดก็อาสาสมัครออกมาเลา
เร่ืองราวดีๆ ในชวงวันหยุดใหเพื่อนๆ และครูฟง ซ่ึงกิจกรรมนี้มีเปาหมายเพื่อฝกใหเด็กรูจักแบงปน
ความสุขใหกบัเพื่อน ฝกการกลาแสดงออก ทักษะทางภาษา การเคารพกติกาและฟงเสียงสัญญาณ
เร่ิมและหยุดเลาในเวลา 1 นาที โดยกิจกรรมนี้เร่ิมครั้งแรกในวันที่ 18 มถุินายน พ.ศ. 2550 จากนั้น
เด็กๆ จะไดทํากิจกรรมตามหนวยการเรียนรูรวมกัน รูปแบบของกิจกรรมกลุมใหญที่นํามา 
ใช คือ การเลานิทาน การรองเพลง  การสนทนาพูดคยุ การเลาเรื่องของเด็กๆ  การเลนเกม การเลน
บทบาทสมมติ การสาธิตและการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน โดยมีเปาหมายใหเดก็ทุกคนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณรวมกนั  รูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
การรักษากตกิามารยาทหองเรียน เชน การยกมือถามตอบ มารยาทในการพูด การนัง่และการฟง  
การรอคอย  ฝกทักษะการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนตน  

 
หลังเสร็จสิ้นกจิกรรมกลุมใหญ   เด็กๆ จะไดลงมือทํางานในกิจกรรม 

กลุมยอยหรือกิจกรรมรายบคุคล เชน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร  เกม
การศึกษา บทบาทสมมติ การประกอบอาหาร เปนตน ใชเวลาประมาณ 40-50 นาที  ซ่ึงกิจกรรมที่
จัดขึ้นคํานึงถึงความเปนชั้นคละอายุ  หลักในการแบงกลุมทํางานในกิจกรรมกลุมยอยขึน้อยูกับ
วัตถุประสงคของการเรียนรูและระดับความสามารถของเด็ก เชน กิจกรรมที่ตองการใหเด็กเรียนรู
บทบาทการเปนพี่นอง ผูนําและผูตาม เชน  การทําหนังสือทํามือ ปายนิเทศวันแม  ครูแบงกลุมเดก็
คละอายุ คละชั้น  บางกิจกรรมตองการแยกทักษะและความสามารถของเด็ก กแ็บงกลุมเด็กที่มีอายุ
หรือมีความสามารถระดับเดยีวกันใหอยูดวยกัน เชน การประกอบอาหาร กลุมเด็กโตใชมีดหั่นผัก  
กลุมเด็กเล็กใชมือเด็ด ฉีกผกัแทนมดี  ในกิจกรรมรายบคุคลก็เชนเดยีวกัน ครูคํานึงถึงระดับอายุและ
ความสามารถของเด็ก เชน  การประดิษฐช้ินงานตางๆ พีโ่ตอนุบาล 2-3 จะไดรับมอบหมายงานที่
มากกวาหรอืแตกตางไปจากนองเล็กเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 เชน ตัดกระดาษ ตดิกาว  เขียน
ขอความหรือตัวหนังสือดวยตนเอง เปนตน  

 
ในที่นี้ผูวจิัยขอเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการจดักิจกรรมการเรียนรูบางตอน 

ในแตละหนวยการเรียน เพือ่สะทอนใหเห็นภาพของการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใชใหชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยมีจุดเนนที่
การคิดโยนิโสมนสิการ และการจัดสภาพแวดลอมในการเรยีนรู (ปรโตโฆสะ) 5 ประการ คือ การ
จัดหองเรยีน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก และการมีสวนรวมระหวางบาน
และโรงเรียน ดังนี ้
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1)  หนวยการเรียนรูท่ี 1  “รูจักกันกอนนะ”   
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 1-2 (16 พฤษภาคม-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550)  
 
                      ในหนวยการเรยีนรูนี้ ประกอบดวย 4  กิจกรรมการเรียนรู   คือ มือ
แหงความรัก  ฉันชื่อ. . . และเธอหละ  โรงเรียนของเรา  และมาโรงเรียนทําไมนะ   เพื่อฝกการคิดเรา
คุณธรรม และการคิดจําแนกแจกแจง (โดยสวนประกอบ) ผูวิจยัขอยกตวัอยางกิจกรรม “มือแหง
ความรัก”  เพ่ือสะทอนใหเห็นการคิดเราคุณธรรม  และการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู  
(ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
 
           ขั้นนํา   ครูจัดบรรยากาศหองเรียนใหเด็กรูสึกผอนคลายและมีความ
เปนกันเอง ดวยการเปดเพลงเบาๆ  และตกแตงหองดวยฉากโรงละครหุนมือ  จากนัน้ครูรองเพลง 
“จับมือกันเปนวงกลม”  และใหจับมือตอๆ กัน นั่งลงกบัพื้นเปนรูปวงกลม ครูและเด็กรองเพลง 
“สวัสดี”  ที่มีเนื้อรองวา “สวัสดีวันนีพ้บกนั สุขใจกัน ฉนัไดพบเธอ โอลัลลา โอละลาลัลลาๆ สวัสดี
ครับ/คะ ครูจุม ครูมาลี ครูจิ๊บ ครูกอลฟ”   และใหเด็กทกุคนแนะนําชื่อตนเองใหเพื่อนฟง 
 
           ขั้นดําเนนิกิจกรรม   เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียนของ
เด็กๆ  ในกิจกรรมกลุมใหญ ครูใชวิธีการเลานิทานหุนมือเรื่อง “แมแกะกับลูกแกะ” โดยใชส่ือหุน
มือแมแกะกับลูกแกะ เนื้อเรือ่งของนิทานบอกเลาถึงเรื่องราว ความรูสึกของลูกแกะในการมา
โรงเรียนวันแรก  และอารมณความรูสึกของแมแกะที่บงบอกถึงความรัก ความหวงใยที่ตอลูกแกะ 
และเหตุผลของแมแกะที่ตองการใหลูกแกะมาโรงเรียน เดก็ๆ นั่งฟงนิทานดวยความสนใจและตั้งใจ 
หลังนิทานจบครูสนทนาถามตอบเด็กๆ ถึงความรูสึกของลูกแกะในการมาโรงเรียนวนัแรก เด็กๆ 
ชวยกันตอบวา “ไมกลัวแลว เพราะแมแกะคุยกับลูกแกะ”  จากนั้นหุนมอืลูกแกะถามเด็กๆ กลับไป
วา “เพื่อนๆ รูสึกอยางไรกับการมาโรงเรียนวันแรกบาง”  คําตอบของเด็กๆ ไดแสดงถึงความรูสึกที่ดี
ในการมาโรงเรียนวนัแรก เชน “ชอบ” “สนุก” “มีเพื่อนเยอะ” “รองไห ไมอยากไปโรงเรียน แต
ตอนนี้อยากมาโรงเรียนแลว”  “ชอบ มีของเลนเยอะ”  ในกิจกรรมรายบคุคล  ครูใหเดก็แตละคนทํา
การด “มือแหงความรัก”  เพื่อเปนของขวญัวันเปดเรียนใหคุณพอคุณแม  ครูมีคําถามนํากิจกรรม คือ 
“ถาเราจะทําฝามือแหงความรัก เราจะเอารปูอะไรแทนความรักดีคะ” หลังจากการถามตอบ  เด็กๆ รู
วา “หวัใจสแีดงเปนสัญลักษณแหงความรกั”   ครูใหเดก็นั่งกับพื้นทํางานเปนกลุมคละอายุ ครูสาธิต
การทํางานและการใชอุปกรณ ซ่ึงอุปกรณที่ครูนํามาใชเปนเศษวัสดุเหลือใช เชน เศษกระดาษสีมา
ตัดเปนรูปทรงหัวใจ  วงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหลี่ยม  จากนัน้ใหเด็กลงมือทํางาน ครูใหเด็กมีอิสระใน
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การเลือกสีสําหรับพิมพฝามอื  และเลือกสขีองกระดาษรปูหัวใจ พรอมบอกเหตุผลวา “ทําไมถึง
เลือกสีนี้”   เดก็สามารถทํางานไดตามที่ไดรับมอบหมาย และชวยกนัเกบ็กวาดพื้นที่ทาํงาน และ
อุปกรณทํางาน  ครูใหพี่โตอนุบาล 2-3 ที่ทํางานเสร็จแลวมาชวยสอนนองเล็กทํางาน และพานองไป
ทําความสะอาดอุปกรณและรางกายใหสะอาด โดยพี่โตกับนองเล็กจับคูกันจูงมือไป   
 

          ขั้นสรุป  หลังจากเสร็จการทํางาน ครูถามเด็กแตละคนวา “อยากจะ
บอกอะไรกับพอแมในการดใบนี”้   เด็กๆ ตอบวา  “รักพอ” “รักแม”  “ทําฝามือแหงความรักใหพอ
ไก”  “ใหแม เพราะนวิรักแม”  เปนตน ครูถามเด็กๆ อีกครั้งวา “รูสึกอยางไรกับการมาโรงเรียน” 
เด็กๆ ตอบวา “สนุก”  “ชอบ”   “มีเพื่อนเยอะ”  ครูสรุปใหเด็กๆ ฟงวา “เพราะความรกัของพอแมจึง
อยากใหเดก็ๆ มาโรงเรียน ไดเรียนหนังสือ จะไดเปนเด็กดี”   จากนัน้ครูใหเดก็ๆ ชวยกันคิดวาจะนํา
ผลงานไปติดตรงไหนของหองเรียน  เด็กๆ นําผลงานของตนเองแขวนไวที่ผนังหองเรียน 
   

        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ครูทําสารสัมพันธรายงาน 
ส่ิงที่เด็กไดเรียนรูในหนวยการเรียนนี้ เชน การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม และบอก
กลาวถึงสิ่งที่จะไดเรียนรูในหนวยตอไปนัน่คือ หนวยการเรียน “เมื่อเราตองอยูรวมกนั”   มีสาระ
ความรูเกี่ยวกบัการจัดการอารมณโมโหของพอแมเมื่อลูกไมไดดั่งใจ  และคําถามที่ใหพอแมและเดก็
ชวยกันหาคําตอบ เชน “โรงเรียนของหนูชือ่อะไรจะ”  “ทําไมเด็กๆ ตองไปโรงเรียนดวยนะ”  

 
                      สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวย

การเรียนรูท่ี 2 “เม่ือเราตองอยูรวมกัน”   
  
                                  1.  ครูปรับเปลี่ยนเวลาในการใหเดก็ทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อให

เหมาะสมกับการเรียนชั้นคละอายุ ที่เด็กมีระดับความสนใจและสมาธิแตกตางกัน และชวยแบงเบา
ภาระการทํางานของพี่เล้ียงในการดูแลเด็กเล็กกับเด็กโตเปนชวงเวลา โดยใหเดก็ทํากจิกรรมในเวลา  
9.45-11.30  น. แตใหเด็กเตรยีมอนุบาลเลิกกอนเวลาและรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 
11.00 น.  
 

                                  2.  ครูมีความกังวลในการสอน เกรงวาจะไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
และรูสึกเหนื่อยตอการจัดการชั้นเรียนในชวงแรกของการเปดภาคเรียน ผูวิจัยใหครูสามารถยืดหยุน
แผนไดตามสถานการณ  เมือ่พิจารณาจากภาพรวมในหนวยการเรียนรูนี้ก็เปนไปตามแผนที่วางไว มี
บางกิจกรรมทีต่องปรับ เชน ในวนัแรกทีใ่หเด็กทําการดมือแหงความรกั ปรากฏวาเดก็อนุบาล 1 
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ไมไดทําเนื่องจากเวลาไมพอ และความสนใจของเด็กไมเทากัน จึงเลื่อนกิจกรรมไปทําในวนัตอไป  
จุดนี้เปนขอคิดใหผูวิจัยตองพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาใหมากกวานี้  โดยเฉพาะ
ในชวงสองสามวันแรกของการเปดภาคเรียน ที่เดก็ตองการปรับตัว กจิกรรมที่จัดนัน้อาจใชเวลาไม
ตองนานมาก และใหเวลาเดก็ในการเลนอสิระตามมุม  

 
2)  หนวยการเรียนรูท่ี 2  “เม่ือเราตองอยูรวมกัน”  

 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 3-4 (28 พฤษภาคม-8 มิถุนายน พ.ศ. 2550)  
 
          ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 5 กิจกรรมการเรยีนรู   คือ หองนี้
มีกติกา  หนูทาํดี  ของเธอ ของฉัน ของเรา   เก็บ เก็บ เก็บ และกลองรักงาน เพื่อฝกการคิดจําแนก
แจกแจง (โดยสวนประกอบ)  การคิดจําแนกแจกแจง (โดยเหตุปจจยั) และ การคิดคณุโทษและ
ทางออก ผูวิจยัขอยกตวัอยางกิจกรรม “หองนี้มีกติกา”  เพื่อสะทอนใหเห็นการคิดจาํแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจยั) และการจดัสภาพแวดลอมในการเรยีนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
 
           ขั้นนํา   ครูบอกใหเด็กๆ นั่งเปนรูปสายรุง เด็กๆ จับมือกันและนั่งกับ
พื้นเปนครึ่งวงกลมเหมือนสายรุง และ  รองเพลง “สวัสดี”   จากนั้นใหตัวแทนเดก็ออกมาวงกลม
ตัวเลขวันที่ทีป่ฏิทิน โดยขออาสมัครพี่โตไปชวยนองวงปฏิทิน ซ่ึงเด็กๆ ตางชวยกนัยกมืออยากไป
ชวยนอง สนทนาเกีย่วกับสิ่งที่เรียนรูไปเมือ่วาน และสิ่งที่จะเรียนรูในวันนี้ คือ “กติกาหองเรียน”   
  
           ขั้นดําเนนิกิจกรรม   เพื่อใหเด็กเขาใจเหตุผลและรูจักการรักษากฎ
กติกาในการอยูรวมกนั ในกจิกรรมกลุมใหญ  ครูจึงเริ่มดวยการเลานทิานเรื่อง “พี่ใหญกับนองเล็ก”  
ซ่ึงมีเนื้อหาเกีย่วกับการอยูรวมกันระหวางพี่และนอง รวมถึงความสามารถในการทํากิจกรรมที่
แตกตางกันระหวางพีก่ับนอง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือกับสถานการณจริงในหองปโป  
กอนเลานิทานครูสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสวนตางๆ ของหนังสือ เชน ปกหนา ปกหลัง และมี
คําถามที่กระตุนใหคิดเกีย่วกบันิทานในเรื่องนี้วา  “ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร”  ระหวางการเลา
นิทาน ครูมีคําถามใหเดก็คิดเชนกัน เชน “พี่ใหญในนิทานอานหนังสือได แลวพ่ีใหญในหองเราอาน
นิทานไดไหม”  เมื่อเลานิทานจบ ครูสนทนาถามตอบเกีย่วกับนิทาน โดยใชคําถาม “ใคร ทําอะไร ที่
ไหน อยางไร”  และถามเด็กๆ วา “ในหองเรามีทั้งพี่โตและนองเล็ก พี่ตองทําตัวอยางไร นองตองทํา
ตัวอยางไร”  เด็กๆ ชวยกันตอบเชน  “ดูแลนอง”  “ชวยนอง”  “นองไมดื้อ”  เด็กมีความกระตือรือรน
ในการถามหรอืตอบคําถาม  โดยมีกตกิาวาตองยกมือกอนที่จะถามหรอืตอบคําถาม  เด็กบางคนที่ลืม
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ยกมือ ครูก็จะเนนย้ําเสมอวา “ถาใครไมยกมือ ครูก็จะไมเรียกตอบ”  ในบางครั้งที่เด็กขาดสมาธิ ครู
ใชวิธีเรียกความสนใจและสมาธิของเด็กกลับมาโดยใหเด็กทองคําคลองจองวา “ตาดู หูฟง สมองคิด 
จิตจดจอ สงสยัใหถาม กลับบานใหทบทวน”  จากนัน้ในการทํากิจกรรมกลุมยอย   ครูใหเดก็ๆ 
ชวยกันคิดกตกิาของหองปโป โดยใชคําถามใหเดก็ๆ คิดวา “หองเรามทีั้งพี่โตและนองเล็ก เราจะมี
ขอตกลงอะไรดีที่ทําใหเราอยูรวมกนัอยางมีความสุข” เดก็ๆ ชวยกันตอบ เชน “ หามวิง่ในหอง”  
“หามแยงของเลน” “หามทะเลาะกัน” “หามเถียงผูใหญ” “ไมรังแกเพื่อน” “ดูแลนองเล็ก”  และถาม
วา “ทําไมเราตองมีขอตกลงเหลานี้ดวย”  เด็กๆ ชวยกันตอบ เชน “ไมทะเลาะกนั”  “จะไดรักกัน 
ชวยกัน”  “จะไดมีความสุข”  เปนตน โดยครูเขียนคําตอบของเด็กทั้งหมดลงบนกระดานเพื่อใหเดก็
เห็นวาครูใหความสําคัญกับทุกคําตอบของเด็ก ครูแบงกลุมเด็กคละอายุ  ใหแตละกลุมวาดรูป
ประกอบปายกติกาหองเรียน กลุมละ 1 กติกา จากนั้นใหนําภาพประกอบกติกาของแตละกลุมมา
ตกแตงรวมเปนปายกตกิาของหองปโป  
 
           ขั้นสรุป  ครูใหเดก็ชื่นชมผลงานปายกติกาหองเรียน และซ้ํา ย้ํา ทวน 
ถึงเหตุผลที่หองปโปตองมีกติกา โดยถามเด็กๆ วา “ถาเราไมทําตามกติกาเหลานี้ จะเกิดอะไรขึ้น”  
“เด็กๆ จะทําตามกติกานีไ้หม”   เด็กๆ ชวยกันตอบ เชน “โดนด”ุ  “ชนของเจ็บตัว”  “ทะเลาะกนั”  
และสัญญาวาจะทําตามกติกาเหลานี้  จากนั้นใหเดก็ชวยกันยกมือลงคะแนนเสียงวาจะนําปายกตกิา
หองปโปไปตดิตรงไหนของหองเรียน  เด็กๆ ลงคะแนนเสยีงวาใหไปตดิที่ผนังหองเรียนใกลมุม
ปารตี้   หลังจากเสร็จสิ้นในกจิกรรมนี้ ครูไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในการรักษากตกิา
หองเรียน และคอยย้ําเตือนถึงกติกาเหลานัน้เพื่อใหเดก็เกดิความเคยชินและเกดิการปฏิบัติ  
 

          การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ครูแจกสารสัมพันธใหเด็ก
นําไปใหผูปกครอง  รายงานสิ่งที่เด็กไดเรียนรูในหนวยการเรียนนี้ เชน การรับผิดชอบของใช
สวนตัวและสวนรวม  กติกาการอยูรวมกัน  และแจงใหผูปกครองทราบเรื่องที่เด็กจะเรียนในหนวย
การเรียนตอไป คือ  “นี่แหละตัวฉัน”   มีสาระความรูเกีย่วกับการใหเดก็เรียนรูจากสิง่แวดลอม
ธรรมชาติรอบตัว และมีขอคําถามใหเดก็ๆ คิด เชน “ที่โรงเรียนหนูชวยเพื่อนๆ ทําอะไรบางนะ” “ถา
แปรงสีฟนของเพื่อนมาอยูในกระเปาหนู จะทําอยางไรดี”   นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดปฐมนเิทศ
ผูปกครองในวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550  จึงไดทําหนังสอืเชิญใหผูปกครองมารวมงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแจงใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน 
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                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 3 “นี่แหละตัวฉัน”   

    
                                  1.  เมื่อเด็กเริ่มปรับตัวไดแลวและคุนเคยกับการเรยีนรู  ครูเร่ิมฝกให

เด็กนั่งเกาอี้ในการทํากิจกรรมตางๆ โดยจดัเกาอี้เปนรูปตัวยูเวลาทํากจิกรรมกลุมใหญ ซ่ึงเด็กสวน
ใหญสามารถนั่งได เด็กบางคนที่ตัวเล็ก เชน ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล)  นั่งเกาอี้ไดไมถนัด 
มักจะลื่นไหลตกเกาอี้ ครูจึงใหพี่โตคอยดแูล ด.ญ. ลูกพลับ สําหรับเด็กที่ไมสามารถควบคุมตนเอง
ไดเวลานัง่เรียน เชน ด.ช. หนุย (อนุบาล 1) ด.ช. เกง (เตรียมอนุบาล) ครูก็จะใหมานัง่ขางครู โดยจดั
เกาอี้สีขาวไวใหนั่งแยกกับเพือ่นบริเวณหนาหอง  บางครั้งครูใหพี่เล้ียงคอยประกบหนุยใหอยูน่ิง ใน
การทํางานรายบุคคล เชน วาดรูประบายสี ครูใหทํางานกบัพื้น หรือนั่งบนโตะทํางานกับเพื่อน 

 
                                  2.  ในขณะทํากิจกรรมกลุมใหญ  การกวาดสายตาของครูไปยังเด็กๆ 

บางครั้งครูมักมองไปเพียงดานใดดานหนึ่งที่เด็กนั่ง และในการเลานิทานนั้นพบวาใชเวลาในการเลา
นานเกนิไป ซ่ึงผูวิจัยไดแนะนําครูวา ใหหาที่นั่งที่คิดวาตนเองสามารถกวาดสายตามองเด็กไดทั้ง
หอง และในการเลานิทานควรใชเวลาประมาณ 15- 20 นาที  ซ่ึงถานานกวานัน้เดก็เลก็อาจขาดความ
สนใจได นอกจากนี้ผูวจิัยไดเสนอแนะครูใหบอกเกณฑในการประเมนิผลการทํางานแกเดก็ทุกครั้ง 
โดยมีเกณฑ 3 ระดับ คือ หนายิ้มแฉง หนาเฉย และหนาบึง้  โดยใหเดก็และครูชวยกันประเมินผล
รวมกัน  
 
                                               3.  ในหนวยการเรียนรูนี้มีการปรับแผนในบางกิจกรรม เชน ในการ
กิจกรรม “กลองรักงาน”  ขอเปลี่ยนเปน “วาวรักงาน” เนื่องจากวามีขอจํากัดของพืน้ที่หองเรียนใน
การหามุมหรือพื้นที่จัดวางผลงานของเด็ก  จึงใหเด็กทําวาวรักงาน โดยผลงานสามารถนําไปติดขาง
ฝาผนังหองเรียน และทําปายชื่อเสียบในชองตัววาวแทน  

                                
   3)  หนวยการเรียนรูท่ี 3  “นีแ่หละตัวฉัน”  
 
                     ระยะเวลา  สัปดาหที่ 5-7 (11 มิถุนายน-29 มิถุนายน พ.ศ. 2550)  
 

       ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 9 กิจกรรมการเรยีนรู  คือ ตัวฉนั   
ใบหนาของฉนั ลําตัวสวนบนของฉัน ลําตัวสวนลางของฉัน อะไรเอย . . .  อยูในถุง  อาบน้ําเองได
นะ  ลางมือกันเถอะ  เด็กดีแปรงฟน และนีแ่หละตัวฉนั  เพือ่ฝกการคิดจําแนกแจกแจง (โดย
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สวนประกอบ)  การคิดคุณโทษและทางออก และคิดแกปญหา ผูวิจัยขอยกตวัอยางกจิกรรม “ลําตัว
สวนบนของฉนั”  เพื่อสะทอนใหเห็นการคิดจําแนกแจกแจง (โดยสวนประกอบ) และการจัด
สภาพแวดลอมในการเรยีนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
   
          ขั้นนํา   เมื่อเด็กเริ่มคุนเคยกับกจิกรรมการเรียนรู ครูจึงใหเด็กนั่งบน
เกาอี้เปนรูปตวัยู สลับเพศและอายุ โดยใหพี่โตนั่งเปนตวัอยางใหนองเล็กดู  และ  รองเพลง “สวัสดี”    
สนทนาถามตอบเกี่ยวกับวันที่ เชน “เมื่อวานวันที่ . . . วันนี้วันทีเ่ทาไร”  จากนั้นใหตวัแทนเดก็
ออกมาวงกลมตัวเลขวันทีใ่นปฏิทิน สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรูไปเมื่อวาน และส่ิงที่จะเรียนรูใน
วันนี้ คือ “ลําตัวสวนบนของฉัน” 
 
         ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อใหเดก็รูจักชื่อและหนาที่ของอวัยวะรางกาย
ลําตวัสวนบน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรางกายคน นอกเหนอืจากสวนของใบหนา และลําตัวสวนลาง 
ครูเร่ิมดวยกิจกรรมกลุมใหญ  โดยการเลนเกมตอภาพ ครูใชแผนภาพแมเหล็กตัวคนสวนลําตัว
สวนบน มาเปนสื่อหลักในการจัดกิจกรรม เด็กสนใจและตื่นเตนกับสื่อที่ครูเตรียมมา และตั้งใจเรียน
เพื่อครูจะไดอนุญาตใหออกมาเลนเกม ครูเริ่มเลนเกมโดยนําชิ้นสวนตางๆ ของอวัยวะลําตัวสวนบน 
เชน แขน มือ สะดือ มาวางไวที่พื้นกลางหอง ใหเดก็เลือกหยิบชิน้สวนๆ คนละ 1 ช้ินตามใจชอบ 
และนํามาตดิใหตรงตําแหนงของลําตัวสวนบน เด็กคนไหนที่ติดไมถูกตาํแหนง ครูจะขอ
อาสาสมัครใหมาชวยเพื่อน จากนั้นนาํปายคาํศัพท “มือ”  “แขน” “นม”  มาใหเด็กๆ หยิบ เมื่อเดก็
หยิบได ครูใบคําใหเดก็ๆ ทาย เชน “อวัยวะนี้มี 5 นิ้วเอาไวจับ”  เด็กตอบไดวา “มือ”  จากนั้นใหเด็ก
ออกเสียงคําพรอมกัน และใหเด็กนําไปปายคําไปติดใหตรงตําแหนงอวยัวะ จากนั้นนาํปาย
พยัญชนะ “ข”  “น”  ”ม” วางไวใหเดก็มาเลอืกหยิบตามใจชอบ จากนั้นใหนําไปเทยีบกบัปาย
คําศัพทแตละคําวา ปายพยญัชนะที่เดก็หยิบนั้นเหมือนกับพยัญชนะตนของปายคําไหน จากนั้นครู
ใหเดก็ออกเสยีงพยัญชนะตนและคําพรอมกัน เชน “ม มือ”  “ข แขน”  “น นม”  ในการใหเด็กเรยีนรู
หนาที่ของอวยัวะลําตัวสวนบน เชน มือ  ครูถามตอบกับเด็กๆ วา “ถาไมมีมือจะเกิดอะไรขึ้น”  เด็กๆ 
ชวยกันตอบเชน “หามือใหมที่โรงพยาบาล”  “กินขาวไมได”  “หยิบของสูงไมได”  “กระดกูหัก”  
“เลนของเลนไมได” เปนตน จากนั้นเพื่อใหเด็กเขาใจหนาที่ของมือ ครูบอกใหเด็กเอาปายคําศัพท
อวัยวะที่อยูทีพ่ื้นหองไปตดิที่ภาพบนกระดานโดยไมใหใชมือ เด็กพยายามจะใชมือหยิบแตครูหาม
ไว  ดังนั้นเด็กจึงแกปญหาดวยการกมลงเอาปากคาบปายคําศัพทมาใหครู ครูสนทนาถามตอบวา 
“เปนอยางไรถาเราไมมีมือ ลําบากไหม”  เดก็บอกวา “ลําบาก”   นอกจากนี้ครูมีการใชเพลง
ประกอบทาทาง “จับไว ไว” ในการสอนเดก็เกีย่วกับอวยัวะและเรียกความสนใจจากเด็กเมื่อเด็กขาด
สมาธิ โดยมีเนือ้รองวา “จับหวั คาง หู หวัไหล จับไวไว จบัจมูก ปาก ตา จับแขน จับขา แลวกจ็ับ
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สะดือ”  ซ่ึงเดก็ๆ จะรอลุนในเนื้อเพลงทอนสุดทายทีว่า “แลวก็จับสะดอื” โดยทําทาจบัสะดือและ
หัวเราะชอบใจ  ในกิจกรรมกลุมยอย ครูใหเด็กรูจักหนาที่ของมือดวยการใหเด็กทํากิจกรรมวาดภาพ
ดวยฝามือ “ตนไมจากมือเรา”  ครูใหเด็กฝกการชวยเหลือผูอ่ืนโดยใหตัวแทนเดก็ออกมาชวยผสมสี 
และสาธิตการวาดรูปดวยฝามือพรอมบอกเกณฑการประเมินหนายิ้ม หนาเฉยๆ หนาบึ้ง  จากนั้น
แบงกลุมคละอายุ  ใหแตละกลุมเลือกสีกลุมละ 1 สี ในการทํางานโดยนั่งทํางานกับพื้นเปนกลุม  
เด็กกระตือรือรนในการทํางาน และตั้งใจทํางาน มีครูและพี่เล้ียงคอยแนะนําเดก็ เมือ่ทํางานเสร็จ 
เด็กชวยกันเกบ็อุปกรณ เช็ดพื้นหอง และลางอุปกรณจดัเก็บเขาที่  
 
         ขั้นสรุป  ครูใหเดก็ชื่นชมผลงานของตนเอง และถามเด็กๆ วาเราใช
อวัยวะใดในการวาดรปู เดก็ๆ ตอบวา “มือ” จากนั้นครูถามตอบเกี่ยวกับหนาที่ของมือและ
ความสัมพันธของมือกับอวยัวะอ่ืนๆ เชน “มือและแขนตองทํางานรวมกัน ถาไมมีแขน มือก็ขยับได
ไหม” เด็กบอก “ไมได” ครูบอก “ทุกอยางทํางานรวมกนั จะแยกกันทาํไมได เหมือนโบว (เด็ก
อนุบาล 1) มือใสถุงเทาอยู แตตาหันไปดูปาน (เดก็อนุบาล 1) จะเสร็จไหม”  เด็กบอก “ไมเสร็จ” 
จากนั้นครูฝกใหเด็กรับรูผลการทํางานของตนเอง โดยใหเด็กๆประเมนิผลการทํางานของตนเอง
และของเพื่อน โดยใชคําถามวา “ทําไมงานถึงเสร็จ”  เด็กบอกวา “ชวยกนัทํา” “เพราะทุกคนตั้งใจ”  
“ไมตั้งใจ กไ็มเสร็จ” หรือ “ใครวากลุม . . . ไดยิ้มแฉง ยกมือ” “สมควรไหมที่เราจะไดหนา . . .”   
เปนตน เด็กบางคนยังไมสามารถประเมินตนเองไดถูกตอง ครูจึงอธิบายเหตุผลที่เด็กไดรับผลการ
ประเมินเชนนัน้  จากนัน้ครูใหเด็กขอบคณุตนเองที่ตั้งใจทํางาน เด็กๆ ยกมือไหวขอบคุณตนเอง  
จากนั้นเด็กๆ นําผลงานของแตละกลุมไปชวยกันติดตามหองเรียน เชน ประตู ผนังหองเรียน  
เปนตน 
 

         การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน   ครูใชสารสัมพันธและการ
พูดคุยกับผูปกครองในชวงรับสงบุตรหลานในชวงเชาและเย็น  ในสารสัมพันธไดแจงใหผูปกครอง
ทราบในสิ่งที่เด็กเรียนรูเกีย่วกับชื่อ หนาทีอ่วัยวะตางๆ ของรางกาย การดูแลรักษาความสะอาด
รางกาย   เกรด็สาระความรูเกีย่วกับการปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีในตวัพอแม  ทักษะชวีิตที่จําเปน
สําหรับลูกนอย  และขอคําถามในสิ่งที่เดก็เรียนรูไปแลว เชน “ถาเราไมมีปากจะเปนอยางไรเอย”   
“ทําไมตองแปรงฟนดวยนะคะ” “แยแลว เชื้อโรคติดมือ ทําไงด”ี 
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                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 4 “เราเหมือนกันตรงไหน”   

 
        1.  ครูมีเทคนิคใหมในการจัดที่นั่งใหเด็กทํางานรายบุคคล โดยการให

เด็กนั่งกับพื้นหันหนาเขาเกาอี้ของตนเอง ซ่ึงพบวาเดก็ทาํงานไดมีสมาธิและเงียบขึ้น รูจักการรักษา
และเคารพสิทธิในพื้นที่การทํางานของตนเองและของเพือ่น  นอกจากนี้ ในการจัดการเด็กที่มีปญหา
ในการควบคุมตนเองเวลาเรยีน เชน ด.ช. หนุย  ครูไดทดลองให ด.ช. หนุย มาทําหนาที่เปนผูชวยคร ู
โดยนั่งถือตะกราปากกาขางกระดานไวทบอรด  ซ่ึงวิธีนี้ทําให ด.ช. หนุย มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น 
นั่งไดนานและรักษากติกามากขึ้น    
 
                                               2.  ในการจดัการหรือควบคมุชั้นเรียน  ครูเปลี่ยนจากการใชเสียงดัง
หรือน้ําเสียงทีดุ่กับเดก็ มาเปนการพูดเสยีงเบาๆ หรือนิ่งเงียบแทน ซ่ึงเดก็สามารถรับรูปฏิกิริยาของ
ครู และนิ่งเงยีบได เชน ในการเช็คชื่อตอนเชากอนเริ่มกิจกรรม ครูใชวธีิสบตา มองหนาเด็กโดยไม
พูดอะไร  เด็กก็จะรูตวั เร่ิมเงยีบขึ้นและมองไปที่ครู 
             
                                                3.  ในหนวยการเรียนรูนี้ ไดมีการปรับเวลาในการทํากจิกรรม  และ
ใหครูควบคุมเวลาในการดื่มนมและรับปะทานอาหารวางเชาใหเร็วขึ้น  ซ่ึงที่ผานมาเด็กใชเวลาใน
การดื่มนมนานจนเกินเวลา 10.00 น. ทําใหกินเวลาในกจิกรรมการเรียนรู  โดยกจิกรรมกลุมใหญจะ
เร่ิมในเวลา 9.50 น. และในเวลา 10.30 น. ใหปลอยเด็กเตรียมอนุบาลเลนอิสระ ฟงนทิานจากพีเ่ล้ียง 
และรับประทานอาหารกลางวันเวลา  11.00 น. สําหรับเดก็อนุบาล 1-3 รับประทานอาหารกลางวัน 
11.15 น.  
 
   4)  หนวยการเรียนรูท่ี 4  “เราเหมือนกันตรงไหน”  
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 8-9 (2 กรกฎาคม-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)  
 

      ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 6 กจิกรรมการเรียนรู   คือ         
ฉันเปนผูหญิงหรือผูชาย ชางตัวใหญ . . . มดตัวเล็ก  ใครสูง . . . ใครเตี้ย  ไหนยาว. . . ไหนสั้น        
ไหนหนัก . . . ไหนเบา  เราเหมือนกนัตรงไหนนะ  เพื่อฝกการคิดจําแนกแจกแจง (โดย
สวนประกอบ)  การคิดรูเทาทันธรรมดา ผูวิจัยขอยกตวัอยางกิจกรรม “ฉันเปนผูหญิงหรือผูชาย”  
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เพื่อสะทอนใหเห็นการคิดจาํแนกแจกแจง (โดยสวนประกอบ) และการจัดสภาพแวดลอมในการ
เรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
 
         ขั้นนํา   ครูใหเดก็นั่งบนเกาอี้เปนรูปตวัยู โดยใหเดก็ที่สนิทสนมกนั
นั่งแยกจากกัน เนื่องจากชอบเลน ชอบคุยกนั ใหพี่โตอนบุาล 3 ดูแลนองเล็กที่นั่งเกาอีไ้มเปน หรือ
เด็กที่ตองการการดูแลเปนพเิศษ  และใชวธีิการสบตาในการเช็คช่ือเด็ก สนทนาถามตอบเกี่ยวกับ
วันที่ และใหตวัแทนเด็กออกมาวงกลมตัวเลขวันที่ในปฏทิิน เด็กขออาสมัครตนเองโดยไมตองรอง
ขอในการชวยนองเล็กวงวันที่ในปฏิทิน สนทนาเกีย่วกับสิ่งที่เรียนรูไปเมื่อวาน และสิ่งที่จะเรียนรู
ในวนันี้ คือ “ฉันเปนผูหญิงหรือผูชาย”  
 

      ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อใหเดก็แยกแยะความเหมือน ความตาง 
ของเพศหญิงและเพศชายได   ครูใชการเลนเกมและเขียนไดอะแกรมวงกลมซอนกันใน กิจกรรม
กลุมใหญ  ส่ือที่ใชในกิจกรรมสวนใหญคือ ครูและตัวเด็ก  ครูใหเดก็เลนเกม “ส่ีเหล่ียมมหัศจรรย” 
โดยใหเดก็ฝกฟงคําสั่งและฝกแยกแยะสี เพศ  เชน “ใครเปนเด็กผูหญิงใหเขาไปอยูในสี่เหล่ียมสี
แดง” “ใครเปนเด็กผูชายใหเขาไปอยูในสี่เหล่ียมสีน้ําเงิน” จากนั้นครวูาดรูปวงกลม 2  วงกลมซอน
กันลงบนกระดาน  จากนั้นใหเด็กๆ ชวยกนัคิดวา “ผูหญิงกับผูชายไมเหมือนกนัตรงไหน” และ
เขียนคําตอบทีเ่ด็กบอกลักษณะของผูหญิงลงในวงกลมซายมือ และคําตอบที่เด็กบอกลักษณะผูชาย
ไวขวามือ  “ผูหญิงกับผูชายมีอะไรที่เหมือนกันบาง”  และเขียนคําตอบของเด็กลงในสวนที่วงกลม
ซอนกันตรงกลาง  ในการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเพศ ครูมีความกลาในการใชคําศัพทไดไม
เคอะเขิน เชน นม จู ทําใหเดก็มีความเขาใจในเรื่องเพศและไมรูสึกแปลกที่จะบอกเลาความคิดของ
ตนเอง เชน “ครูจิ๊บนมใหญ เด็กนมเล็ก”  “แมมีนมไวใหลูกกิน” ซ่ึงครูไมไดตําหนิในการพูดของ
เด็ก แตมองวาเด็กมีทักษะในการสังเกตและพยายามสื่อสารใหครูทราบ  เด็กมักมีคําพดูแทนลักษณะ
คนในวัยตางๆ เชน เบบี๋ ซ่ึงถาใครชอบรองไหโยเย ดดูนิ้ว ไมดื่มนมเองหรือใหผูใหญปอนขาวให 
เด็กคนนั้นกจ็ะเปนเบบี๋  ใน กิจกรรมกลุมยอย  ครูใหเด็กเลนบทบาทสมมติ โดยสมมตใิหหองเรียน
ปโปเปนรานขายเสื้อผา และในรานตองมหีุนชายหญิงเพื่อจัดแสดงเสื้อผาในราน ครูจึงใหเด็กๆ 
ชวยกันแตงตัวใหเพื่อนผูชายและเพื่อนผูหญิง  สมมติวาเปนหุน ครูใชส่ือของจริง คือ เสื้อผา  เครื่อง
แตงกายชายหญิง เชน กระเปา รองเทา แวนตา ที่ติดผม เครื่องประดับ นาฬิกา หมวก โดยนํามาวาง
แยกไวเปนประเภทกันใหเดก็เลือกอยางอสิระ เด็กคนไหนที่เลือกเสื้อผาไมตรงกับเพศของเพื่อน ครู
ไมบอกวาเด็กทําผิด แตใหเพื่อนๆ ชวยกนัดูวาเพื่อนทําถูกไหม ถาไมถูก แกไขอยางไร เด็กๆ ก็
สามารถชวยเพื่อนได มีความสุขในการทํากิจกรรม และแสดงใหเห็นวาเด็กสามารถแยกแยะเพศได
จากการเลือกเสื้อผาใหเพื่อนใส  
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         ขั้นสรุป  ครูย้ําทวนความเขาใจเกี่ยวกับเพศ โดยใชคําถามเชน “หุนตัว
ไหนหลอ หุนตัวไหนสวย”  “หุนตัวไหนเปนผูชาย หุนตวัไหนเปนผูหญิง  รูไดอยางไร”  เด็กๆ ตอบ
ไดถูกตอง เชน “เปนผูชาย เพราะใสกางเกง ใสแวนตาดํา” “ผูหญิงใสกระโปรง มีที่คาดผม มี
สรอยคอ” เปนตน จากนั้นครูและเด็กๆ รวมกันถายรูปกับเพื่อนที่เปนหุนกันอยางสนุกสนาน และ
ทําทาทางประกอบการถายรูป  จากนั้นครใูหเด็กๆ มาชวยกันถอดเสื้อผาใหเพื่อนที่เปนหุน 

 
        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ครูส่ือสารกับพอแม 

ผูปกครองดวยสารสัมพันธ   และสนทนาพดูคุยกับผูปกครองขณะมารับสงบุตรหลานในชวงเชา
และชวงเย็น  ในสารสัมพันธไดแจงใหผูปกครองทราบถึงเปาหมายในการเรียนรูในหนวยนี้   ที่ให
เด็กรูจกัการจําแนกแยะแยะเพศและวัยของคน  เกร็ดสาระความรูใหแกพอแมเกีย่วกับการนอนของ
เด็ก เทคนิคการสอนใหลูกใสเสื้อผาดวยตนเอง  และมีขอคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เดก็เรียนรูไปแลว 
เชน  “หนูเปนเด็กผูหญิงหรือผูชายคะ”  “หนูกับแมใครตัวหนกักวากนัคะ”   “ถาหนตูัวเล็กเทามด 
หนูอยากทําอะไรคะ”   
 

                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 5 “หนูโตไดอยางไร”   

  
                                  1.  ในชวงเวลารับประทานอาหารวางเชา  มีเด็กบางคนดื่มนมชา ทํา

ใหครูเร่ิมกิจกรรมการเรียนรูลาชาไปดวย  ครูจึงวางเงื่อนไขกับเดก็ๆ วา “ถาใครที่ดื่มนมชาเกินเวลา 
จะไมมีเกาอี้ใหนั่งเรียน”  เด็กเริ่มดื่มนมเรว็ขึ้น เพราะกลวัวาจะไมมเีกาอี้นั่ง  

 
                                   2.  ในการใหเด็กทําใบงานกิจกรรมเรื่อง ใหญ-เล็ก  ครูและผูวิจยั

พบวา เดก็อนบุาล 1 หลายคน ไมสามารถทําได เนื่องจากกวาใบงานมคีวามยากเกินไป โดยในคําสั่ง
นั้นใหเดก็เรียงลําดับรูปภาพจากใหญไปหาเล็ก  ซ่ึงเด็กควรไดรับการฝกใหจําแนกแยกแยะวา
รูปภาพไหนใหญหรือเล็กเปนพื้นฐานกอนที่จะฝกการเรยีงลําดับ  เปนขอคิดใหแกผูวจิยัวาในการ
ออกแบบใบงานกิจกรรม ที่เปน 2 มิติ ควรใหความสําคญักับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กดวย 

 
                                    3.  ในหนวยการเรยีนรูครูแววซ่ึงเปนครูอนุบาลคนใหมที่เขามา

ทํางานในชวงกลางภาคเรียนไดเร่ิมทดลองสอนสลับกับครูจิ๊บคนละหนึง่สัปดาห  ซ่ึงในชวงแรก ครู
แววมีอาการประหมา ตื่นเตน หลงลืมบางประเด็นทีก่ําหนดไวในแผนการสอน  ซ่ึงผูวิจัยไดแนะนํา
แกครูแวววาในการสอนนั้น ใหครูแววตระหนกัวาเด็กจะไดเรียนรูอะไรบางในวันนี ้มีจุดประสงค
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การเรียนรูอะไร หลักธรรมโยนิโสมนสิการวิธีใดที่ตองการใหเดก็ไดฝกคิด ไมควรจดจําหรือทอง
รายละเอียดทีอ่ยูในแผนการสอน เพราะจะทําใหการเรยีนการสอนดูไมเปนธรรมชาติ และอาจทําให
ครูหลงประเดน็ สอนไดไมครอบคลุมวัตถุประสงค  
 
                      5)  หนวยการเรียนรูท่ี 5  “หนูโตไดอยางไร”  
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 10-11 (16  กรกฎาคม-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)  
  
         ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 7  กิจกรรมการเรยีนรู   คือ  เรากิน
อะไร ข ขาว  ผ ผัก  อาหารมื้อพิเศษ  น นม  เลนแบบเดก็ไทย หนูทําด ี. . . วันอาสาฬหบูชา   เพื่อฝก
การคิดจําแนกแจกแจง (โดยเหตุปจจยั)  การคิดรูคุณคาแท คุณคาเทียม  คิดคุณโทษและทางออก  
ผูวิจัยขอยกตวัอยางกิจกรรม “อาหารมื้อพิเศษ”  เพื่อสะทอนใหเห็นการคิดคุณโทษและทางออก  
และการจดัสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
   
         ขั้นนํา   ครูใหเดก็นั่งบนเกาอี้เปนรูปตวัยู  โดยสลับเพศและอายุ 
สนทนาถามตอบเกี่ยวกับวันที่ และใหตัวแทนเด็กออกมาวงกลมตัวเลขวันที่ในปฏิทิน พี่โตคอย
ชวยเหลือนองเล็กที่ออกมาเขียนวนัที่บนกระดาน โดยใชคําพูดวา “จับผิดแลว  กบ”  “เขียนขางบน  
กบ”  จากนัน้พี่โตเดินออกไปชวยนองเขียนวันที่ ซ่ึงเด็กก็มีการใหกําลังใจเพื่อนดวยการพูดวา “ให
เกงๆ นะ”  จากนั้น ครูสนทนาเกีย่วกับการรักษากติกาหองเรียน โดยยกตัวอยางพฤตกิรรมหรือ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นกับเดก็ เชน แยงของเลน เลนตอสูกัน  มาเลาใหเด็กๆ ชวยกันพจิารณาวา
พฤติกรรมนี้ดหีรือไม ควรทาํไหม จากนั้นสนทนาเกีย่วกบัสิ่งที่เรียนรูไปเมื่อวาน และสิ่งที่จะเรียนรู
ในวนันีว้าเดก็ๆ จะไดชวยกนัคิดและทําอาหารมื้อพิเศษกนั  
 

      ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อเปนการย้ําทวนความเขาใจเกีย่วกับคุณโทษ 
ของอาหารที่เด็กไดเรียนรูมาในกจิกรรมกอนหนานี้ เชน ผ ผัก ข ขาว และใหเด็กสามารถนําความรู
มาใชในชวีิตประจําวนัไดในการทําอาหารมื้อกลางวันรวมกัน  ในกิจกรรมกลุมใหญ ครูใชการเลา
นิทานเรื่อง “อาหารค่ํามื้อพิเศษ”  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําอาหารชนิดตางๆ ของครอบครัวลูกหมี 
เด็กจะไดรูจักอาหารและสวนผสมของอาหารแตละชนดิในนทิาน เมือ่เลาจบ  ครูสนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน เชน “เด็กๆ เห็นอาหารอะไรบาง  มีสวนผสมอะไรอยูในอาหารบาง”  
จากนั้นครใูหเด็กๆ ชวยกันลงคะแนนเสียงวาในวันตอไป เด็กๆ จะทําอาหารมื้อกลางวันอะไรดี 
เด็กๆ ชวยกนัคิดและมีมติออกมาวาใหทํา “สปาเก็ตตี้หมสัูบ”  ครูใหเดก็ๆ คิดเองวาใน “สปาเก็ตตี้
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หมูสับ” ควรใสอะไรบาง เดก็ๆ มีมติวาใหมีสวนผสมดังนี้ คือ เสนสปาเก็ตตี้ หมูสับ เห็ด แครอท 
มะเขือเทศ  เดก็บอกครูวา “กินผักแลวจะทําใหแข็งแรง ผิวสวย อึนิ่ม”  ครูมีการบานใหเดก็ๆ 
กลับไปถามคุณพอคุณแมทีบ่านวา “สปาเก็ตตี้หมูสับ” นี้มีวิธีการทําอยางไร ในกิจกรรมกลุมยอย ครู
จัดเตรียมอุปกรณ สวนผสมตางๆ ไวบนโตะ กอนลงมือทํางาน ครูสนทนาเกีย่วกับสวนผสมและ
วิธีการทํา “สปาเก็ตตี้หมูสับ” โดยใชการเขียนคําและวาดรูปประกอบการอธิบาย เดก็ๆ ทําการบานที่
ครูใหไป โดยบอกกับครูวา “ใสหมู”  “เสนลวกใหมันนิม่” “ใสชีสเขาไป”  “เอาใสแครอทเปนหั่น
ช้ินๆ ใสหมู ใสซอส ใสเห็ด เขาไมใสทั้งหวั แตยาวๆ และก็หัน่ๆ” ครูใหเด็กใชประสาทสัมผัสใน
การเรียนรูสวนผสมตางๆ เชน ดมเหด็หอม  เด็กตื่นเตนกับสิ่งที่ครูเตรียมมา จากนั้นครูแบงหนาที่
การทํางาน โดยใหเด็กนั่งทํางานบนโตะแยกอายุ ระดับชัน้  เชน กลุมพีโ่ตหั่นแครอท เห็ดโดยใชมดี  
กลุมนองเล็กใชมือหักชิ้นแครอท  ในกลุมพี่โต ครูใหเดก็เรียนรูวิธีการแบงปน โดยแจกมีดใหไม
ครบจํานวนคน ดังนั้นเด็กๆ ตองหมุนเวียนกันใชมดี ครูบอกใหเด็กจับใจของตนเอง วาใจเย็นหรือ
ยัง ถาใจเย็นแลวจึงจะไดใชมีด  เด็กตั้งใจทํางาน ไมสงเสียงดัง และมคีวามระมัดระวังในการใชมดี 
ครูใหพี่เล้ียงคอยดูแลเด็กพิเศษและนองเล็ก สวนครูคอยแนะนําเดก็ในแตละกลุม จากนั้นชวยกัน
ปรุงอาหาร ครูใหเดก็แตละคนออกมาปรุงอาหาร เด็กไดเรียนรูการกะประมาณ และจาํนวนจากการ
ปรุงอาหาร เมื่อทําอาหารเสร็จแลว ครูใหเด็กชวยกนัเก็บกวาดพื้นที่ อุปกรณตางๆ ใหเรียบรอย  
   

      ขั้นสรุป  ครูใหเดก็ชื่นชมผลงานของตนเอง ย้ําทวนวาวันนีเ้ด็กๆ ทํา 
อะไร มีสวนผสมอะไรบาง  จากนั้นครใูหเด็กชวยกนัจัดโตะรับประทานอาหารกลางวัน  และนํา 
“สปาเก็ตตี้หมสัูบ”  มารบัประทานรวมกันดวยความภูมิใจในฝมือของตนเอง และรับประทานไดไม
เหลือทิ้งขวาง  ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวาเด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายได โดยใหเด็กเขามามีสวนรวมในการกําหนดรายการอาหารดวย 
 

        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ครูมีการแจงลวงหนาใหพอ
แม ผูปกครองทราบวาจะพาเด็กๆ ไปวดัเนือ่งในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขาพรรษา  และมีการ
สนทนาพูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับการไปวัดของเดก็ๆ ในชวงเย็นขณะมารับบุตรหลานของตน  
ครูทําสารสัมพันธบอกเลาถึงกิจกรรมและสิ่งที่เด็กไดทําในหนวยการเรียนรูนี้  เชน  ทําอาหารมื้อ
กลางวัน  ศิลปะจากเมล็ดขาว  เลนการละเลนของไทย  และเกร็ดสาระความรูใหแกพอแมเกีย่วกับ
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมือ  และเดก็เรียนรูไดอยางไร มขีอคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่
เด็กเรยีนรูไปแลว เชน  “ทําไมเราตองกินผักดวย” “ดื่มน้ําอัดลมดีไหม เพราะอะไร”   “ทําไมตองทํา
เทียนใหพระในวันเขาพรรษาดวย”  
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                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 6 “รักของแม”   

  
                                              1.  ครูไดใหขอเสนอแนะวากิจกรรมการเรยีนรูในหนวยนี้มีมากเกนิไป 
ไมเหมาะสมกบัเวลา  ทําใหครูรูสึกกังวลที่สอนไดไมครบตามแผนที่วางไว เชน กิจกรรม “ข ขาว”  
ที่ใชเวลาจนหมดไปกิจกรรมกลุมใหญในการเลานิทาน “ตามพอไปปลูกขาว”  ทําใหเวลาสําหรับทํา
กิจกรรม “ศิลปะจากขาวเปลือก” ไมเพียงพอ ครูตองขยับกิจกรรมนี้ไปทําในชวงบายแทน ซ่ึงผูวิจยั
ไดนําประเด็นนี้ไปพิจารณาในการปรับลดกิจกรรมใหเหมาะสมในหนวยการเรียนรูตอไป 
นอกจากนี้ไดมีการปรับแผนการสอนในกิจกรรม “หนูทําดี...วันอาสาฬหบูชา”   ที่ใหเดก็แตละคน
หลอเทียนพรรษา  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียน ครู และผูวิจยัมีความคิดเห็นตรงกันวา  ควรพาเด็กๆ ไปวดั
เสนาเพื่อถวายเทียนทีแ่ตละคนทําขึ้นแดพระสงฆ ทั้งยังเปนการปลูกฝงใหเด็กรูจักปฏบิัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
     

                                  2.  ครูมีการเทคนิคเกบ็เด็กมาใชมากขึ้น โดยพยามยามใชความเงียบ
สงบ พูดเสียงเบาๆ ใหเดก็รูสึกสงบตาม ใชเพลง “ดอกไมบาน”  ในการเรียกสติเดก็ ซ่ึงวิธีที่ครู
นํามาใชนี้ไดผลดี ทําใหครูไมเหนื่อยที่ตองใชเสียงดังมากเหมือนในหนวยการเรียนรูกอนๆ  

 
                                  3.  ครูจิ๊บมีความกระตอืรือรนในการเรียนรูอยางมาก และมีความ

ตองการที่จะออกแบบกจิกรรมการเรียนรูในหนวยตอไป คือ “รักของแม” ดวยตนเองเพื่อตองการ
ตรวจสอบความเขาใจของตัวครูเองวา มีความเขาใจในหลักสูตรนี้มากนอยแคไหน  ซ่ึงผูวิจัยรูสึก
ยินดีอยางมากที่ครูจิ๊บมีความสนใจใฝรู  และพรอมยกเลกิแผนการสอนเดิมทีว่างไว ซ่ึงในทายของ
หนวยการเรยีนรูนี้ ครูจิ๊บไดลองแตกเว็บกบัเด็กๆ เพื่อดวูาเด็กรูอะไรเกีย่วกับแม และอยากรูอะไร
เกี่ยวกับแมหรือวันแมทีจ่ะมาถึงนี้  จากนัน้ครูจิ๊บก็นําไปออกแบบกจิกรรมการเรียนรูและนํามา
ปรึกษากับผูวจิัย ซ่ึงพบวา ครูจิ๊บสามารถออกแบบกจิกรรมการเรียนรูโดยนําหลักธรรม 
โยนิโสมนสิการมาเปนฐานความคิดได  โดยจะแสดงใหเห็นในหนวยการเรียนรูตอไป 
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                     6)  หนวยการเรียนรูท่ี 6  “รักของแม”  
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 12-13 (1 สิงหาคม – 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2550)  
 

      ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 5  กิจกรรมการเรยีนรู  คือ แม 
ของฉัน แมของคนไทย ดอกมะลิ เด็กดีของแม วันแม  เพือ่ฝกการคิดจําแนกแจกแจง (โดยเหตุ
ปจจัย)  การคดิแกปญหา และการคิดเราคณุธรรม  ผูวิจัยขอยกตัวอยางกิจกรรม “ดอกมะล”ิ  เพื่อ
สะทอนใหเหน็การคิดเราคณุธรรม  และการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
   
         ขั้นนํา   ครูจัดบรรยากาศใหเขากับวันแม ดวยการเปดเพลง “อ่ิมอุน” 
เบาๆ  ในหองเรียน ครูใหเด็กนั่งบนเกาอีเ้ปนรูปตัวยู  ใหพี่โตนั่งสลับกับนองเล็กสนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับวันที่ เชน “เมื่อวานวนัจันทร สีเหลือง  วันนีว้นั . . .”   และใหตัวแทนเดก็ออกมาเขียนวันที่
และวงกลมตัวเลขวันที่ในปฏิทิน เด็กเขยีนวันที่เลขไทยบนกระดานไดสวย ครูช่ืนชมเด็กวา “เกง
มาก”  เพื่อนๆ ปรบมือให เดก็ยิ้มดใีจ ครูบอกเด็กๆ วาวนันี้เราจะมาเรียนเรื่อง “รักของแม” กันตอ 
 

      ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อใหเดก็รับรูความรักของแมและแสดงความรัก  
ความกตัญู ตอบแทนพระคุณแมได ครูจงึจัดกิจกรรม “ดอกมะล”ิ  เร่ิมจากในกิจกรรมกลุมใหญ  
ครูแจกดอกมะลิใหเดก็คนละ 1 ดอก สนทนาถามตอบเกี่ยวกับดอกไม เชน “ทายสิคะวาคือดอก
อะไร”  เด็กหลายคนไมรูจักดอกมะลิ  ตางตอบวา “ดอกบัว”  “ดอกขจร” เปนตน พี่โตอนุบาล 3 
ชวยนองตอบวา “ดอกมะลิ เหมือนชื่อเพื่อนเรา”  (อนุบาล 1) เด็กหลายคนไมรูจักดอกมะลิ ครูจึงเตมิ
ประสบการณในเรื่องนีใ้หแกเด็กๆ   โดยใหเด็กใชประสาทสัมผัสในการด ูดม สัมผัส ดอกมะลิ และ
สนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะของดอกมะลิ  ครูใชคําถามตางๆ เพื่อใหเดก็รูวา “ดอกมะลิเปน
ดอกไมสัญลักษณของวนัแม”  เชน “เอาดอกมะลิมาทําไม”  “เมื่อวันกอนเราทําบอรดใหใคร”   “วัน
ศุกรนี้มีงานวนัแม เราจะมอบดอกมะลิใหใคร”  “ทําไมเราตองมอบดอกมะลิกับแม”  เด็กๆ ชวยกนั
ตอบ เชน “อวยพรวาแมเหนือ่ยไหม” (อนบุาล 3)  “ทําใหเพราะเปนวนัแม วนัแมแหงชาต”ิ  
(อนุบาล 2)  “ใหแม ดอกมะลิ แลวก็สงใหแม”  (อนุบาล 1) เปนตน สุดทายครูสรุปใหเด็กๆ ฟงวา 
“ดอกมะลิมีสีขาว สีขาวเปนเหมือนความรักของแมที่บริสุทธิ์  เราจึงมอบดอกมะลิใหคุณแม เพราะ
แมเหนื่อยเล้ียงเรามา เราจะตอบแทนแม แสดงความรักตอแมโดยการมอบดอกมะลใิหแม”  จากนัน้ 
ในกจิกรรมรายบุคคล  ครูใหเด็กแตละคนประดิษฐดอกมะลิ ที่ทําจากกระดาษทิชชู  ครูนําดอกมะลิ
ของจริงกับดอกมะลิจากกระดาษทิชชูใหเดก็สังเกตความเหมือนความแตกตาง  ครูใหเด็กสังเกตวา 
ดอกมะลิประดิษฐนี้ทําจากอะไร เดก็ตอบได เชน “ไมจากสนามเด็กเลน”  “กระดาษทิชชู”  “กิ่งไม”  
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ครูถามเด็กๆ วา “อยากทําดอกมะลิใหแมไหม”  เด็กตอบวา “อยากทํา”  ครูจึงบอกวา “ถาอยากทํา ก็
ตั้งใจดูครูสาธิตวิธีการทํานะคะ”  เด็กตั้งใจดูครูสาธิตทีละขั้นตอนและบอกเกณฑการประเมินการ
ทํางาน  ส่ือที่ครูนํามาใชนั้นหาไดงาย และราคาไมแพง เชน กานดอกปบในสนามเดก็เลนสําหรับทํา
กานดอกมะลิ  และกระดาษทชิชูสําหรับทํากลีบดอก  ครูสาธิตวิธีการทําใหเดก็ดเูปนตัวอยาง 
จากนั้นแจกอปุกรณใหเดก็ทํางาน โดยนั่งกับพื้นหนัหนาเขาเกาอี้ของตนเอง เดก็มีสมาธิในการ
ทํางานอยางมาก แมในเดก็เลก็ที่กลามเนื้อมอืยังไมดีพอทีจ่ะมวนกลีบดอก ก็พยายามทํา ซ่ึงครูและพี่
เล้ียงคอยใหความชวยเหลือเด็กอยู เด็กพเิศษบางคน มีสมาธิและความอดทนต่ํา ใจรอนและทําไมได 
ครูก็บอกวา “ใจเย็น ๆ”  และคอยประกบเดก็ ในที่สุดเด็กก็พยายามทําจนสําเร็จ  เด็กคนไหนที่
ทํางานเสร็จไดเร็ว ก็มาชวยสอน แนะนําเพื่อน เชน ด.ช. หนูแดง (อนบุาล 2) สอนวธีิการมวนพับ 
จับกลีบดอกมะลิให  ด.ช. หมอก (อนุบาล 1) ดูเปนตวัอยาง  
 
         ขั้นสรุป   ครูใหเดก็นําผลงานมาสง โดยเขียนชื่อติดไวที่กานดอก และ
ใหเดก็เกบ็อุปกรณ ทําความสะอาดพื้นที่ทาํงาน และใหเด็กๆ ชื่นชมผลงานของตนเอง ครูชมเชย
เด็กๆ ที่วนันี้ตัง้ใจทํางานไดดีมากทุกคน ในการประเมนิผลการทํางาน ครูให “หนายิม้”  แกเดก็ทุก
คน เด็กดีใจทีไ่ดหนายิ้ม จากนั้นครูถามเดก็ทีละคนวา “จะบอกคณุแมวาอยางไร ตอนใหดอกมะลิ”  
เด็กๆ ตอบวา “ใหแม” รักแม”  “ของขวัญของแม แมเหนื่อยไหม” เปนตน  สุดทาย คือถามเด็กๆ วา 
“ดอกไมที่เราทําคือดอกอะไร” เด็กๆ ตอบวา “ดอกมะลิ”   และถามตอวา “ทําไมตองทําดอกมะลิสี
ขาว ทําไมไมใชดอกกหุลาบ ขจร จําป”  เดก็ตอบวา “วันศุกรเปนวนัแม”  “ดอกมะลิตองใหแม”  
“ขจรเอาไวกนิ”  “สีขาว”  ครูสรุปใหเด็กฟงวา “ดอกมะลิมีสีขาวเหมือนความรักที่บริสุทธิ์ของแม   
ที่รักเรามาก ไมแกลงเราหรอืทํารายเรา”  หลังจากกจิกรรมนี้ครูใหเดก็เตรียมงานกจิกรรมวันแม
รวมกับครู เชน ซอมพิธีการวันแม การกราบแม ซอมรองเพลง “อ่ิมอุน”  เขียนสูจิบัตรวันแม 
เปนตน 
 

        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ในหนวยการเรียนรูนี้ ไดเริ่ม
ใหมีโครงการประสานการเรียนรู  เพื่อเสรมิสรางสัมพันธระหวางพอแม ครู และเด็ก โดยคุณแมของ 
ด.ช. อารม (อนุบาล 1) ไดมาสอนเด็กๆ รองเพลง ABC  ทํากิจกรรมรวมกับเด็กๆ ในวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 เด็กๆ ไดทําความรูจักและพูดคยุกับคุณแมของเพือ่นอยางสนุกสนาน  ในชวง
ทายหนวยการเรียนรู โรงเรียนจัดกจิกรรมวนัแม เชิญคุณแมของเด็กๆ มารวมงาน บรรยากาศในงาน
เต็มไปดวยความรัก ความอบอุนระหวางแมกับลูก เด็กๆ กมลงกราบคุณแมพรอมบอกความรูสึก
ตางๆ ที่มีตอแม เชน รักแม จะเปนเด็กดีของแม จะไมวาแม  เปนตน  สําหรับสารสัมพันธ ครูไดแจง
ใหผูปกครองทราบกิจกรรมและเปาหมายการเรียนรูในหนวยนี้ บอกเลาคําพูดที่เด็กๆ พูดถึงแม เชน 
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“แมทําอาหาร ใชมีดได ตําสมตําได แมตองลางจาน ขัดหองน้ํา  แมเหนื่อย”   มีเกร็ดสาระความรู
ใหแกพอแมเกีย่วกับการพัฒนากลามเนื้อใหญเล็กใหเด็กๆ และความรูเกี่ยวกับโรคหวัด  มีขอคําถาม
เพื่อทบทวนสิง่ที่เด็กเรยีนรูไปแลว เชน  “เด็กดีเปนอยางไรคะ”   “ทําไมหนูถึงรักแมคะ” “แมทํา
อะไรไดบางนะ” เปนตน  
 

                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 7 “เม่ือฉันเศราและดีใจ”   
  
                                              1.  หลังจากทีค่รูจิ๊บขอออกแบบกิจกรรมในหนวยการเรยีนรูนี้ดวย
ตนเอง  ครูจิ๊บรูสึกผอนคลาย หลุดพนตอความกังวลเกี่ยวกับการสอน และมีความเขาใจในการนํา
หลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชในเด็กปฐมวัยมากยิ่งขัน้ สามารถใชคําถามไดตรงตามประเด็น เชน 
“เด็กๆ รูวาแมเหนื่อย แลวเดก็ๆ ชวยอะไรแมไดบาง”  และดําเนนิกิจกรรมตางๆ ไดอยางตอเนื่อง 
เปนไปตามแผนที่วางไว 
     

                                  2.  จากการใหเด็กทํางานทั้งกลุมยอยและรายบุคคล พบวา การใหเด็ก
รับรูจุดประสงคของการทํางาน และเกณฑในการทํางานจากครู  จะทําใหเดก็สนใจ กระตือรือรนที่
จะทํางาน มีความตั้งใจ มีสมาธิไดนาน เชน การประดษิฐดอกมะลิ การทําปายนิเทศวันแม  หลังการ
ทํางานสิ่งที่ไมควรละเลย คือ การใหเด็กประเมินการทํางานหรือผลงานตนเอง เพื่อฝกการรูตัววา
ตนเองไดทําสิง่ใดลงไปและทําไดในระดับไหน และควรปรับปรุงแกไขสิ่งใด 
 
                       7)  หนวยการเรียนรูท่ี 7  “เม่ือฉันเศราและดีใจ”  
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 14 (14 สิงหาคม – 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2550) 
 

      ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 3  กิจกรรมการเรยีนรู   คือ   
อารมณของฉัน  เมื่อฉันเศรา ฉันรูสึกอยางไร   เพื่อฝกการคดิจําแนกแจกแจง (โดยเหตุปจจยั)   
การคิดรูเทาทนัธรรมดา  ผูวิจัยขอยกตัวอยางกิจกรรม “ฉันรูสึกอยางไร”  เพื่อสะทอนใหเห็น  
การคิดรูเทาทนัธรรมดา  และการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
   
         ขั้นนํา   ครูใหเดก็เลือกคูพี่นองกันเอง และพากนัมานั่งบนเกาอี้ที่
จัดเปนรูปตวัย ู สนทนาถามตอบเกี่ยวกับวนัที่ และใหตวัแทนเดก็ออกมาเขียนวันที่และไปวงกลม
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ตัวเลขวันทีใ่นปฏิทิน พี่โตสามารถเขียนวนัที่เลขไทยไดตามที่ครูเขียนเปนตัวอยางบนกระดาน และ
สามารถวงกลมวันที่ไดถูกตอง ครูชมเชยเด็กโต และใหนองเล็กดูพี่เปนตัวอยาง  
 

        ขั้นดําเนนิกิจกรรม เพื่อใหเด็กรูเทาทันอารมณของตนเองวารูสึกหรือ 
มีอารมณอยางไรในขณะนัน้ ในกจิกรรมกลุมใหญ  ครูใชสีหนา ทาทางของตนเองเปนสื่อในการ
เรียนรู คือ ทําสีหนา ทาทางตามอารมณตางๆ และใหเด็กทาย และใหเดก็แตละคนบอกวาตนเองรูสึก
อยางไรในตอนนี้ เดก็บอกไดเชน “สนุก”  “หนายิ้ม”  “มีความสุข”  “เฉยๆ”  จากนัน้ครูใหเดก็ดวูีซีดี
ภาพยนตรเร่ือง “ขาวเหนยีวหมูปง” ที่มีเร่ืองราวการพลัดพรากของเดก็ที่ช่ือ “ขาวเหนียว” กับสุนัขที่
ชื่อ “หมูปง”  ครูสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะดวูีซีดี พบวาเดก็มีสีหนา ทาทาง แสดงอารมณ
รวมกับเนื้อเรื่องและตัวละคร หลังจากดวูซีีดีจบ ครูสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกดิขึ้น และ
รูสึกอยางไรในเหตกุารณที่เกิดขึ้น และถาเด็กๆ เปนขาวเหนียว เด็กๆ จะทําอยางไร  เด็กสวนใหญ
บอกวา “เสียใจ”  “โกรธ โจรจับหมาไป เอาไปกิน”  “สงสารหมา”  “ตองเอาหมาคนืมา”  “ขับ
รถจักรยานไปชวย” “ชวยหมูปง ใหผูใหญมาชวย”  เด็กบางคนมีอารมณมากถึงกับบอกวา “เอาดาบ
มาฟนเลย”  “เอาปนมายิง” ครูจึงอธิบายใหเด็กเขาใจวา “เราทําอยางนั้นไมได ทํารายผูอ่ืนเปนสิ่งไม
ดี เราตองแจงตํารวจหรือบอกใหผูใหญมาชวย”   ในกจิกรรมรายบุคคล  ครูใหเดก็แตละคนทํา
หนากากบอกอารมณ โดยใหเด็กแตละคนบอกเลาใหเพือ่นๆ ฟงวาจะทําหนากากเปนหนาอารมณใด  
เดก็สวนใหญอยากทําหนายิม้ ครูสาธิตการประดิษฐหนากาก และแจกอุปกรณใหเดก็นั่งทํางาน ครู
ย้ําเตือนการใชอุปกรณของเดก็ๆ วา “ถาเด็กๆ ไมรูจักดูแลสี หักสีเลน เดก็ๆ จะไดสีชุดเกาอยางนี้ ครู
จะไมเอาสีใหมๆ มาใหเดก็ๆ ใช”  เด็กยอมรับเงื่อนไขขอตกลง  จากนัน้เด็กลงมือทํางานดวยความ
ตั้งใจและมีสมาธิ  นอกจากนีค้รูมีการนําสถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียนมาเปนกรณีตัวอยาง
ในการสอนใหเด็กรับรู เขาใจสาเหตุของอารมณ เชน ในขณะทํากิจกรรม ด.ญ. ฝน (อนุบาล 1) เลน
ของเลนขณะเรียน ครูจึงยดึของเลนเอาไว ด.ญ. ฝน รองไหออกมา ครูจึงถามเด็กๆ วา “ฝนเขา
รองไห เสียใจเพราะอะไร”  เด็กๆ ตอบวา “ยึดของเลน เลนของเลน ไมดี โดนครูดุ ครูจิ๊บทําถูกตอง 
ไมใชเวลาเลน”  ครูจึงบอกเด็กๆ วา “คนเราเสียใจได แตอยานาน แกไขตัวเองดวย”  
 
         ขั้นสรุป  หลังจากที่เด็กประดิษฐหนากากบอกอารมณเสร็จแลว  ครูใส
หนากากที่ตนเองทํา และสนทนาพูดคุยกับเด็กไปพรอมๆ กัน  ครูใหเด็กแสดงผลงานใหเพื่อนๆ ดู 
ใหบอกเพื่อนๆ วาตนเองทําหนากากเปนหนาอารมณใด  จากนั้นเดก็นําหนากากมาใสเลนกันอยาง
สนุกสนานรวมกับครู  ในครั้งนี้เด็กรองขอจากครูวาอยากนําผลงานของตนเองกลับบานแทนทีจ่ะ
ตกแตงในหองเรียนเหมือนปกติ ครูอนุญาตใหเดก็ๆ นําหนากากกลับบานได เด็กๆ แสดงความ  ดใีจ 
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        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  การจัดโครงการประสาน
การเรียนรูยังมอียางตอเนื่อง โดยในหนวยการเรียนรูนี้ มคีุณแมของนองดอม (อนุบาล 3) มาสอนทํา
ขนมปงทาเนย และคุณแมของนองปาน (อนุบาล 1) มาสอนทําเยลล่ีฟรุตสลัด เด็กๆ ตัง้ใจเรียนรูจาก
คุณแม และปฏิบัติตอคุณแมของเพื่อนเสมือนคุณแมของตนเอง  สําหรับสารสัมพันธ ครูบอกเลา
กิจกรรมที่เกดิขึ้นในหนวยการเรียนรูนี้ใหผูปกครองทราบ  มีเกร็ดสาระความรูใหแกพอแมเกีย่วกับ
ผลไมตานโรคหืดอยางแอปเปล และขอคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เด็กเรยีนรูไปแลว เชน  “หนยูิ้มดีใจ
เมื่อ?”  “ถาเพื่อนแกลง หนูจะรูสึกอยางไร”  “ทําไมคุณแมถึงหนาบึ้งใสหนูละจะ”  
 

                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 8 “บานนี้ของหน”ู   
  
                                              1.  ครูไดมีการปรบัแผนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเอื้อกับโครงการ
ประสานการเรียนรู  โดยปรบักิจกรรมในชวง 2 วนัสุดทายของหนวยการเรียนมารวมอยูในวันเดียว 
โดยนําบางกิจกรรมไปทําในชวงบาย ซ่ึงครกู็สามารถดําเนินการไปดวยดี  โดยผูวจิัยไดเสนอแนะ
กับครูวา อยาไดกังวลวาจะไมเปนไปตามแผนที่วางไว ใหยืดหยุนตามสถานการณ 
 
                                             2.  ในโครงการประสานการเรียนรู ที่เชิญคณุพอคุณแมมาเปนวิทยากร
ใหความรู ความสนุกสนานแกเด็กๆ ผูวจัิยพบวา ผูปกครองใหความใสใจ และพยายามหากิจกรรม
มาใหเด็กๆ ทํา แตทั้งนี้ผูปกครองไมใชครูที่มีประสบการณในสอนและการจัดการชั้นเรียน บางครั้ง
อาจมีอาการตืน่เตน ประหมา ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได  จึงควรใหครูเขามามีบทบาท
ในการชวยเหลือแนะนําผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองรูสึกอุนใจมากขึน้  
 
                     8)  หนวยการเรียนรูท่ี 8  “บานนี้ของหน”ู  
 
                     ระยะเวลา  สัปดาหที่ 15-16 (20 สิงหาคม – 31สิงหาคม  พ.ศ. 2550) 
 

      ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 5  กิจกรรมการเรยีนรู   คือ   
บ บาน บานหนูหนาตาอยางไรนะ บานนี้มใีครบาง เยี่ยมบานเพื่อน บานดิน เพื่อฝกการคิดจําแนก
แจกแจง (โดยสวนประกอบ)  การคิดคุณคาแท คุณคาเทยีม การคิดแกปญหา ผูวิจัยขอยกตวัอยาง
กิจกรรม “บานนี้มีใครบาง”  เพื่อสะทอนใหเห็นการคิดจาํแนกแจกแจง (โดยสวนประกอบ) และ
การจัดสภาพ แวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้   
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         ขั้นนํา   ครูตกแตงหองเรียนใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู โดยนํา
แบบจําลองบานที่ทําจากไมยางพารา โฟม มาวางไวมุมหองเรียน จดัหาหนังสือ วารสารเกี่ยวกับ
บาน ครอบครัวมาวางไวในมุมนิทาน  ครูใหเดก็นั่งบนเกาอี้ที่จัดเปนรูปตัวยู  สนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับวันที่ และใหตัวแทนเด็กออกมาเขียนวนัที่และไปวงกลมตวัเลขวันที่ในปฏทิิน สนทนาสิ่งที่
เด็กไดเรียนรูไปแลว และบอกเด็กๆ วาวนันี้เราจะมารูกนัวาในบานเรามีใครอยูบาง 
 

      ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อใหเดก็รูวาในครอบครัวของตนเองมีใครอยู 
บาง และรูความสัมพันธระหวางตนเองกับสมาชิกในครอบครัว ในกจิกรรมกลุมใหญ   ครูสนทนา
ถามตอบเด็กๆ วา “ในบานของเด็กๆ มีใครอยูบาง” เด็กๆ ชวยกันตอบ ครูวาดรูปบานและรูปสมาชิก
ในครอบครัวตามคําตอบของเด็กๆ โดยมเีด็กๆ คอยบอกใหวาด เชน “พอตองตัวใหญครับ”  “คุณพอ
ตองขายาว”  “คุณปูทองใหญ”   “คุณปูมีหนวดออกมาจากจมูกดวย ตรงคาง”  “แมผมยาว”  
นอกจากนี้ครูเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการวาดรูป เชน เรียก ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1) ออกมา
วาดรูปโฟรโมสต (สุนัข)  จากนั้นครูนําตุกตาแมเหล็กชดุครอบครัวมาใหเด็กๆ หยิบและทายวาคือ
ใครในบานของเด็กๆ ครูมีกตกิาในการเรียกเด็กออกมาทํากิจกรรมโดยเลือกเด็กที่ตั้งใจเรียน  ยกมือ
กอนถามตอบเสมอ มาทํากิจกรรม เด็กสวนใหญหยิบและบอกไดวาเปนใคร บางคนบอกชื่อพอแม
ได เชน “คุณปูเดโช”   “แมหนู  พอไก”   “พอฉัตรชัย”   “นองฟลุค”  เปนตน   บางคนก็บอกไดแต
วา “ปะปา”  “มะมา” พอ” “แม”  เปนตน ครูนําตุกตาแมเหล็กมาติดบนกระดาน สรุปใหเดก็ๆ ฟงวา 
“ในบานของเราประกอบดวยคุณพอ คณุแม ตัวเรา บางบานก็มีนอง มีพี ่เชน นองฟลุค นองฟาง  
พี่ดอม บางบานก็มีคุณปู คณุยา คุณตา คณุยาย เหมือนบานนองฝน  ใบตอง ทุกคนอยูดวยกันใน
บาน”   ในขณะทํากิจกรรม ครูย้ําเตือนการเคารพกติกา โดยวางเงื่อนไขวาถาเด็กคนไหนทํา
พฤติกรรมไมเหมาะสม เชน เลนคุยขณะเรยีน ลุกเดินไปมาไมนั่งที่  ก็จะไดสิทธิ์ที่ไมพึงประสงค
ทันที เชน อดทํางานกับเพื่อน ไมมีเกาอีน้ั่ง  ซ่ึงเด็กและครูจะมีคําติดปากที่วา “(ชื่อเดก็) ไดสิทธิ์นัน้
เดี๋ยวนี”้ ซ่ึงนั่นก็หมายถึงวาเด็กคนนั้นจะไดรับเงื่อนไขนัน้ทันที เชน  ถูกยึดเกาอี้เพราะลุกเดนิไปมา  
ในกจิกรรมกลุมยอย ครูใหเดก็ทํา Family tree  ครูไดจัดเตรียมส่ือจากวัสดุเหลือใช วัสดุธรรมชาติ 
เชน กระถางตนไมเกา  กอนหิน กอนกรวด กิ่งไม กระดาษสี  มาใชเพื่อใหเดก็เห็นคุณคาของสิ่งของ
เครื่องใชและฝกความรับผิดชอบโดยใหเดก็ๆ เตรียมรูปภาพสมาชิกในบานมา 1 ภาพ เชน รูปคุณแม 
รูปตัวเอง รูปคุณยา เปนตน เพื่อนํามาติดที่ Family tree   ครูแบงกลุมเดก็แยกอายแุละระดับชั้น โดย
มอบหมายใหเด็กอนุบาล 2-3 ตกแตงกระถางตนไม และเดก็เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 ตัด ฉีก
กระดาษเปนรปูใบไม  ครูใหเด็กวางแผน ลงมือทํางานกันเอง โดยครูและพี่เล้ียงคอยชวยเหลือ 
แนะนํา เดก็เลก็ตั้งใจทํางานไดดีมาก ในขณะที่เด็กโตอนุบาล 2-3 ขาดการควบคุมตนเอง เลน
กระดาษจนหลนเกลื่อนกลาดบริเวณทํางาน ครูใหเดก็พจิารณาตนเองวาสิ่งที่ทํานั้นถูกตองไหม และ
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ใหเดก็แกไขตนเองโดยการเก็บเศษกระดาษทุกชิ้นใสถุงและทําความสะอาดพื้นทีท่ํางาน จากนั้นครู
ใหเดก็นํารูปทีเ่ตรียมมา มาตดิลงบนใบไมที่เตรียมไว  สําหรับเด็กทีไ่มไดนํารูปมา  ครูทําหนาบึ้งใส
และถามเด็กๆ วา “เพราะอะไรครูถึงหนาบึ้ง”  เด็กตอบวา “ไมรับผิดชอบ ไมเอารูปมา”  ครูบอก
เด็กๆ วา “คนที่ไมเอารูปมา ก็จะไมมีรูปตดิที่ตนไม ดงันัน้เด็กๆ จะตองวาดรูปเอง”  จากนั้นครูให
เด็กแตละคนนาํรูปมาติดบนตนไมจนครบทุกคน ได Family tree  ของหองปโป 
 
         ขั้นสรุป  ครูนํา Family tree  มาวางไวหนาหอง ใหเดก็ๆ ชื่นชมผลงาน 
จากนั้นประเมนิผลการทํางานของเด็ก  ครูใหหนายิ้มเด็กเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 เพราะตั้งใจทาํงาน 
สวนเดก็อนุบาล 2-3 ครูใหหนาบึ้ง และถามเด็กๆ วา “เพราะอะไรถึงไดหนาบึ้ง”  เดก็ตอบวา “เลน
กัน ไมตั้งใจทาํงาน”  ครูจึงบอกวา “เปนพี่ตองเปนตัวอยางที่ดีใหนอง  ไมใชเลนกัน ครูเสียใจที่พี่โต
ทําอยางนี้ แกไขตนเองดวย ไมทําอยางนี้อีก”  เด็กยอมรับเหตุผลของครู จากนั้นครใูหเด็กชวยกนั
ลงคะแนนเสียงวาจะนํา Family tree  ไปตกแตงสวนใดของหอง สรุปไดวาคือ  หนาประตูหองเรียน 
ครูสรุปใหเด็กฟงวา “ทุกคนในครอบครัวสําคัญ เราตองทําดีกับทุกคน ไมใชเทา ไมพูดจาไมดีกับ
ผูใหญ รับทราบ” เด็กบอก “รับทราบ”  

                     
        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ในหนวยการเรียนรูนี้มีพอ

แมผูปกครองมารวมโครงการประสานการเรียนรูหลายทาน เชน คุณยานองริว (อนบุาล 3) มาเลา
นิทานระบายสีใหเดก็ๆ ฟง คุณแมนองยูน (อนุบาล 2) มาสอนเด็กๆ ทาํบลูเบอรีชีสพาย  
คุณแมนองพล (อนุบาล 1) มาสอนรองเพลง คุณแมนองกบ (อนุบาล 1) มาสอนทําผักแปลงกาย คณุ
พอนองมาลัย (อนุบาล 1) สอนเรื่องปลา นอกจากนีย้ังจดักิจกรรมเยี่ยมบานเพื่อน โดยพาเดก็ๆ ไป
เยี่ยมบาน ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) ซ่ึงอยูในละแวกเดยีวกบัโรงเรียน คุณพอ คุณแม ด.ญ. แนน ไดพา
เด็กๆ เยีย่มชมบาน และทําปลาหมึกยางใหเด็กๆ รับประทาน สําหรับสารสัมพันธ ครูบอกเลา
กิจกรรมที่เกดิขึ้นในหนวยการเรียนรูนี้ใหผูปกครองทราบ  เชน การเยีย่มบาน การทาํ Family tree  มี
เกร็ดสาระความรูใหแกพอแมเกี่ยวกับพฒันาการของเดก็วาทําไมเด็กๆ ถึงชางสงสัย และขอคําถาม
เพื่อทบทวนสิง่ที่เด็กเรยีนรูไปแลว เชน  “บานหนูมใีครอยูบางคะ” “เรามีบานไวทําไมนะ” “ลมพัด
หลังคาหาย ทาํอยางไรด”ี  
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                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูท่ี 9 “จากบานสูโรงเรียน”   
  
                                              1.  ในหนวยการเรียนรูนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนแผนอยางมาก เนื่องจาก
พอแมผูปกครองแจงความประสงคที่จะเขารวมโครงการประสานการเรียนรูหลายทาน โรงเรียนจึง
ตองจัดสรรเวลาใหแกพอแม ผูปกครอง โดยข้ึนอยูกับความสะดวกของแตละทาน ดงันั้นจึงอาจมี
ชวงเวลาที่ทับซอนกับกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงครูก็ปรับเปลี่ยนได โดยผูวจิัยเสนอแนะใหครูพิจารณา
จากผลการเรียนรูที่คาดหวงัในหนวยนี้วาตองการใหผูเรียนไดอะไร แลวคอยปรับกจิกรรมให
เหมาะสมตามสถานการณ  เชน ยายกิจกรรมชวงเชามาอยูในชวงบาย  ออกแบบกจิกรรมใหม เชน 
จากเดิมทีใ่หเดก็ๆ ประดิษฐหมวกพอครัวเพือ่ใสในวนัที่คณุพอ ด.ญ แนน มาสอนทําขนมปง ก็ 
เปล่ียนมาเปนทําการดขอบคุณคุณพอของ ด.ญ. แนน ทีพ่าเยี่ยมบานและสอนเดก็ๆ ทําปลาหมึกปง 
  
                                              2.  ในกิจกรรมเยี่ยมบานเพือ่น ปญหาที่พบและควรนําแกไขปรับปรุง
ในการทํางานครั้งตอไป นั่นคือ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางครู พอแม เกีย่วกับการเยี่ยม
บาน เชน เปาหมายของการเยี่ยมบาน การแบงบทบาทหนาที่การทํางาน  กิจกรรมทีผู่ปกครองจะทํา  
ในสวนของครู ควรมีการเตรียมความรูในสิ่งที่ผูปกครองจะสอนเดก็ๆ ไวดวย เพื่อเปนการเสริม
ประสบการณ ความรูที่ผูปกครองหลงลืมหรือไมรู  และควรมีการเตรียมการกับเดก็ เชน มารยาท 
การปฏิบัติตนในการเยี่ยมบานเพื่อน เปาหมายของการเยีย่มบาน  และควรมีการแบงกลุมมอบหมาย
งานใหแกเด็ก ๆ ศึกษาในประเด็นตางๆ และนํามาเสนอใหเพื่อนๆ ฟง เพื่อใหการเยีย่มบานบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว  
 
                                              3.  ผูวิจัยเสนอใหครูแววซ่ึงเปนครูใหม ลองออกแบบกจิกรรมการ
เรียนรูในหนวยการเรียนตอไป คือ “จากบานสูโรงเรียน”   เพื่อประเมินความรูความเขาใจใน
หลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ซ่ึงผูวิจัยไดพูดคุย ใหคําแนะนําตางๆ  แกครูแวว เชน การ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู รูปแบบกิจกรรมทั้งในกลุมใหญ กลุมยอย/รายบุคคล  และใหครูแวว
ลองไปออกแบบมากอนและนํามาใหผูวจิยัตรวจดู  ซ่ึงผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียนไดชวยกันปรับแก
และนําไปใชในหนวยตอไป 
 
 
 
 



 

 

    172 

                      9)  หนวยการเรียนรูท่ี 9  “จากบานสูโรงเรียน”  
 
                      ระยะเวลา  สัปดาหที่ 17-18 (3 กันยายน – 14 กันยายน พ.ศ. 2550) 
 

      ในหนวยการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 9  กิจกรรมการเรยีนรู   คือ   
บานหนูอยูไหน มาโรงเรียนอยางไรนะ  เราเจออะไรบางนะ ตลาด โรงพยาบาล  วัด เมืองจําลอง 
เสถียรธรรมสถานเพื่อฝกการคิดจําแนกแจกแจง (โดยสวนประกอบ)  และ การคิดแกปญหา ผูวิจัย
ขอยกตัวอยางกิจกรรม “เมืองจําลอง”  เพื่อสะทอนใหเหน็การคิดแกปญหา  และการจัดสภาพ 
แวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ดังนี ้
   
         ขั้นนํา   ครูตกแตงหองเรียนใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู โดยทํา
แผนผังชุมชนและถนนตดิไวที่ผนังหองเรียน และเปลี่ยนตําแหนงการนั่งเรียนมาเปนอีกดานหนึ่ง 
เพื่อใชผนังหองเรียนเปนเสมือนกระดานดํา  ใหเดก็นั่งบนเกาอี้เปนรูปตวัยู  สนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับวันที่ และใหตัวแทนเด็กออกมาเขียนวนัที่และไปวงกลมตวัเลขวันที่ในปฏทิิน สนทนาสิ่งที่
ไดเรียนรูไปแลว  และบอกเด็กๆ วาวันนีเ้ราจะมาสรางเมอืงจําลองกัน  
 

      ขั้นดําเนนิกิจกรรม  เพื่อใหเดก็นําสิ่งทีไ่ดเรียนรูมาประดิษฐเปน 
ช้ินงานเพื่อแสดงใหเห็นวาเดก็มีความเขาใจในความสัมพนัธระหวางตนเองและสถานที่ตางๆ ใน
ชุมชนมากนอยเพยีงใด ในกจิกรรมกลุมใหญ  ครูสนทนาถามตอบเกีย่วกับสถานที่ตางๆ ที่ไดเรียนรู
ไป เชน  “ตลาดมีไวทําไม”  “ที่ตลาดมีอะไรขายบาง”  “เวลาไมสบาย เด็กๆ ตองไปทีไ่หน”  “ที่วัดมี
ใครอยูบาง” เปนตน ครูใหเด็กชวยกนัรองเพลง “โรงพยาบาล” ที่เด็กๆ ชวยกันแตงขึน้เมื่อคร้ังเรียน
ในกจิกรรม “โรงพยาบาล”  มีเนื้อรองวา “ขับรถ ขับรถดวนจี๋ รีบเขาโรงพยาบาล คุณหมอ คุณหมอ
วางไหมคะ ชวยวัดไขหนอยไดไหมคะ ตรวจเอ็กซ ตรวจเอ็กซเรย  ตรวจแลวจะไดหายด”ี  จากนั้น 
ในกจิกรรมกลุมยอย   ครูฝกใหเด็กแกปญหาผานการประดิษฐช้ินงาน “เมืองจําลอง”  โดยแบงกลุม
คละอายุ กลุมละ 4-5 คน โดยมีโจทยในการทํางานวา “ถาเราจะสรางเมอืงสักเมืองหนึง่ เด็กๆ คิดวา
ในเมืองนัน้นาจะมีอะไรบาง”   โดยครูจัดเตรียมอุปกรณการทํางานไวให ซ่ึงสวนใหญเปนเศษวัสดุ
เหลือใช เชน กลองนม กลองขนม แกนกระดาษทิชชู   แกวพลาสติก เศษกระดาษ เชอืก เศษไหม
พรม  ครูใหเดก็คิดวาจะสรางอะไรและหยบิอุปกรณที่คิดวาจะนํามาใชในการสรางเมือง หลังจาก
นั้นครูใหเด็กลงมือทํางานในเวลาที่กําหนด เด็กแตละคนตัง้ใจทํางาน และพยายามชวยกันสรางเมือง
ของกลุมตนเอง  เชน ด.ช. ตนน้ํา (อนุบาล 1)  สรางบานของตนเองจากกระปองน้าํอัดลมและทํา
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หลังคาดวยกระดาษพับเปนสามเหลี่ยม  ด.ญ. แนน  (อนบุาล 2) สรางโรงพยาบาลจากกลองธัญพืช
และเศษไหมพรม  หลังจากทาํงานเสร็จ เด็กชวยกันเก็บกวาดอุปกรณและพื้นทีก่ารทํางาน 
 
         ขั้นสรุป  ครูใหแตละกลุมมานําเสนอผลงาน  เลาใหเพื่อนๆ ฟงวาใน
เมืองนี้มีอะไรบาง เด็กออกมาเลาใหเพื่อนฟง เชน มีบานของ (ช่ือเด็ก) มีสถานีตํารวจ มีโรงพยาบาล 
มีถนน สายไฟ เปนตน ครูสรุปใหเดก็ฟงวา “ในเมืองหรือในชุมชนที่เราอาศัยอยู ประกอบดวยคน
และสถานที่ตางๆ เชน ตัวเรา พอแม ตํารวจ บาน โรงพยาบาล วัด ตลาด เหมือนกับเมืองที่เด็กๆ 
ชวยกันสราง ทุกคนในเมืองตองชวยเหลือกัน ดแูลสถานที่ตางๆ รวมกนั”  จากนัน้ใหเด็กๆ ชวยกนั
คิดวาจะนําเมอืงจําลองไปตกแตงตรงไหนของหอง เด็กๆ นําไปวางไวหนาหองเรียน เพราะใน
หองเรียนมพีื้นที่ไมเพียงพอสําหรับการจัดวาง 
 

        การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ครูไดจัดทศันศึกษา โดย
เลือกที่เสถียรธรรมสถาน เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนรูในหนวยการเรียนรู “จากบานสูโรงเรียน”  
ซ่ึงมีผูปกครองหลายทานเขารวมในการทัศนศึกษาครั้งนี้  ผูปกครองตางชวยเหลือครูในการดแูล
เด็กๆ ไมเพยีงแตบุตรหลานของตนเองเทานั้น เดก็ๆ สามารถจดจําคุณพอคุณแมของเพื่อนได และ
กลาวทักทายสวัสดีอยางมีมารยาท  สําหรับสารสัมพันธ ครูบอกเลากิจกรรมที่เกิดขึ้นในหนวยการ
เรียนรูนี้ใหผูปกครองทราบ  เชน การสมมติใหหองเรียนเปนตลาด ที่ใหเด็กๆ นําสิ้นคามา
แลกเปลี่ยนซ้ือขายกัน การบอกรายละเอยีดเกี่ยวกับทัศนศกึษา เปนตน  และเกร็ดสาระความรูใหแก
พอแมเกีย่วกับเทคนิคใหเด็กเรียนรูการปรับตัวใหเขากับคนอื่น ทักษะสงัคมในเดก็แตละชวงวยั และ
ขอคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เด็กเรียนรูไปแลว เชน  “บานหนูอยูไหนคะ” “ถาไมมีโรงพยาบาลจะเปน
ยังไงนะ”  “ถาหนูหลงทางกบัคุณแม จะทําอยางไรด”ี  
 

                    สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชในหนวยการ
เรียนรูตอไป  
  
                                              1.  ในการทัศนศึกษาที่เสถียรธรรมสถาน ทั้งผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน
และครูไดมีการประชุมเตรียมการรวมกัน แบงบทบาทหนาที่ในการนําทัศนศึกษา โดยมอบหมายให
ครูเปนผูนําในการทัศนศึกษา  ซ่ึงจากการเตรียมงาน ทําใหการทัศนศึกษาครั้งนี้เปนไปดวยดี  ครูมี
การศึกษาขอมลูเกี่ยวกับเสถียรธรรมสถานมากอน สามารถดําเนินกจิกรรมแทนแมชีได และเด็กๆ ก็
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
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                                              2.  ในการจดักจิกรรมการเรียนรูของครูแวว  พบวามีบางจดุที่ควร
ปรับแก เชน การดําเนินกิจกรรมในบางวันขาดความสมดลุ มีกิจกรรมใหเด็กลงมือปฏิบัตินอย  การ
ใชคําถามไมตรงประเด็น และมีการชี้นําคําตอบมากกวาใหเด็กคดิดวยตนเอง  บางครั้งไมมีการให
ขอมูลที่ถูกตองใหแกเดก็เมื่อเด็กมีคําถามหรือขอสงสัย   อีกทั้งครูแววมกัมีอาการตื่นเตนเมื่อ
ผูบริหารโรงเรียนเขามาดหูรือนิเทศการสอน ซ่ึงครูแววกย็อมรับวารูสึกประหมา กังวลวาจะสอนได
ไมดี  ผูบริหารโรงเรียนจึงบอกแกครูแวววา “อยากังวล ที่เขามาดู ไมไดจะมาจับผิดอะไร แตจะเขา
มาชวยวามีจดุไหนที่เราควรจะชวยกนัแกไข รูวาครูแววมคีวามตั้งใจมากและนีก่็เปนเหตุผลหนึ่งที่
รับครูแววเขามาทํางาน”  และผูวิจัยก็ไดใหกําลังใจแกครูแวววา “จากวันแรกที่ครูแววเขามาทํางาน
จนถึงวันนี้ ผูวจิัยเห็นความเปลี่ยนแปลง และความตั้งใจของครูแวว จากที่ไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับการ
สอน แผนก็เขยีนไมเปน ทําไดขนาดนี้ก็โอเคแลว  แตอยาหยุดที่จะเรยีนรูและพัฒนาตนเองใหดีขึน้ 
จุดไหนที่ยังทาํไดไมดี ก็ปรับแกเสีย”  จากจุดนี้ทําใหผูวจิยัและผูบริหารโรงเรียนมาพิจารณาเกีย่วกับ
แผนงานพัฒนาบุคลากร เชน การอบรมครู อาจสงครูไปอบรมตามหนวยงานขางนอก หรือโรงเรียน
เปนผูจัดอบรมเอง 
 

      3.2.2  การนําหลักสูตรไปใชในกิจวัตรประจําวัน 
 

            ในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ 
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใชนั้น ผูวจิัยมไิดศึกษาเพยีงแตการจดักิจกรรมการเรียนรู
ตามหนวยการเรียนเทานัน้ หากแตสนใจและศึกษาพฤติกรรมของเด็กในการปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวนัดวย เนื่องจากกิจวตัรประจําวนันีเ้ปนสถานการณจริงที่สะทอนใหเห็นถึงพฒันาการและ
ความสามารถของเด็กในการเชื่อมโยงความรู ทักษะตางๆ ไปใชในชวีติประจําวนั ดงันั้นในการนํา
หลักสูตรไปใชของครู จึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเดก็ไมตางไปจากการ
จัดกิจกรรมในหองเรียน ซ่ึงในแตละกิจวัตรที่เด็กทํานัน้ลวนมีเปาหมายที่จะพัฒนาเดก็ใหมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคและมีวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย ดงันี้  

 
การเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต    การเขาแถว เคารพธงชาติ และ  

สวดมนต ในทุกเชาของโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี มีเปาหมายเพื่อปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  การตรงตอเวลา ความรบัผิดชอบในการมาเขาแถวเคารพธงชาติกอนเวลา 8.45 น.  
รวมถึงการฝกความกลาแสดงออก ความเปนผูนําในการเปนตัวแทนเชญิธงชาติ  การฝกการ
ประสานสัมพันธระหวางทักษะการฟงเพลงชาติกับการทกัษะการคาดคะเนในการเชญิธง  เด็กๆ 
โรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี สวนใหญมาเขาแถวเคารพธงชาติไดทันเวลา  และรอคอยวันที่ตนเองจะ
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ไดเปนตวัแทนเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา  ครูใชการชมเชยแกเดก็ที่มาโรงเรียนทันเขาแถวเคารพธง
ชาติ  พรอมใหเด็กคนอื่นๆ ดเูปนตัวอยางและปฏิบัติตาม  สําหรับเด็กที่มาโรงเรียนสายบอยครั้ง ครู
ใชวิธีการตัดสทิธิ์เวลาในการเลนสนามตอนเย็นโดยเด็กจะไดเลนสนามชากวาเพื่อนประมาณ 5-10 
นาที วิธีการชมเชยเพื่อนและการตัดสิทธิ์เวลาเลนนี้ทําใหเด็กมแีรงจูงใจที่จะมาโรงเรียนใหทัน
เคารพธงชาติ  โดยผลสะทอนจากพอแม ผูปกครองไดบอกกลาวแกครูวา เดก็ ๆ รีบที่จะมาโรงเรียน
ใหเชาขึ้น ตองการที่จะใหพอแมมาสงตนเองเร็วๆ  เพราะอยากจะเชิญธงชาติ อยากเขยีนวงกลมที่
ปฏิทิน อยากมาเลนสนามกับเพื่อน ไมอยากนั่งดูเพื่อนเลนเฉยๆ  

 
การออกกําลังกายตามจงัหวะเสียงเพลงและดนตร ี  หลังจากเขาแถว 

เคารพธงชาติเสร็จแลว เดก็ทุกระดับชัน้จะมาออกกําลังกายรวมกัน  เด็กจะไดฝกทกัษะการเปนผูนํา 
โดยใหเดก็ที่เชิญธงชาติในวนันั้น มานําทาออกกําลังกายแกเพื่อนๆ  ฝกจินตนาการความคิด
สรางสรรคในการเตนทาอิสระจากการฟงเพลงและจังหวะ  และฝกทกัษะการฟงจังหวะ และสมาธิ 
โดยเมื่อเพลงจบ เด็กๆ จะตองหยุดเตนและอยูในทานั้นอยางนิ่งๆ หามเคลื่อนไหวรางกาย เด็กคน
ไหนที่สามารถควบคุมตนเองไดดี กจ็ะไดพักและรับประทานอาหารวางตอ เด็กคนไหนที่ยังขาด
สมาธิ ไมสามารถควบคุมตนเองได ครูจะเรียกมาเตนใกลๆ เสียงเพลง และคอยใหฟงจังหวะ  ใหเดก็
ทําซ้ําๆ จนกวาจะสามารถหยุดและควบคมุตนเองไดเมือ่เพลงจบ สําหรับเพลงที่นํามาใชในการเตน
ออกกําลังกายนั้น จะมีเนื้อเพลงที่สัมพันธกับหนวยการเรียนรู เชน หนวย “หนูโตไดอยางไร”  ก็นํา
เพลง “ผักใบเขียว”  มาใชประกอบการออกกําลังกาย เดก็ระดับอนุบาล 1-3 สวนใหญสามารถเปน
ผูนําในการออกกําลังกายไดดี สามารถออกแบบทาเตนที่หลากหลาย สวนเดก็เตรียมอนุบาล มักใช
ทาเตนซ้ําๆ  ซ่ึงในบางครั้งครูตองชวยเปนตัวแบบในการเตนใหดู  

 
กิจกรรมวนเทียน ฝกสมาธ ิ เด็กจะทํากิจกรรมวนเทยีนหรือกิจกรรมฝก 

สมาธิอ่ืนๆ เชน การเดินตามรอยเสนเชือกหรือเทปกาว ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-11.15 น. 
หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน เหตุผลที่ผูบริหารโรงเรียนเลือกทํากิจกรรม
นี้ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากวา วันพฤหัสบดีเปนวันครู อยากใหเดก็ระลึกถึงความสาํคัญของครู  
เปาหมายของการทํากิจกรรมนี้ คือ การฝกสติ สมาธิ  รูจักการรับและมอบใหอยางตั้งใจ  ในการทํา
กิจกรรมวนเทยีน ครูและเด็กนั่งกับพื้นเปนวงกลมโดยคละอายุ คละเพศ  และใหเดก็ทีม่ีอายุนอย
หรือเด็กพเิศษนั่งใกลครูเพื่อคอยดูแลอยางใกลชิด เดก็จะตองอยูในความสงบ เงียบกอนที่ครูจะเริ่ม
กิจกรรม จากนั้นครูจะจุดเทยีนที่อยูในถวยกระเบื้องสงตอใหเดก็ที่นั่งถัดไปจากคร ู เด็กจะตองสง
เทียนและรับเทียนจากเพื่อนอยางตั้งใจ และมีสติ  มิเชนนั้นน้ําตาเทยีนหรือความรอนจากเทยีนอาจ
โดนตนเองและเปนอันตรายตอตนเองและเพื่อนได  นอกจากนี้เด็กที่รับเทียนจากเพื่อนจะตองยกมือ
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ไหวขอบคณุเพื่อนอยางตั้งใจดวย  ครูและเด็กจะรวมกนัวนเทียนทั้งหมด 3 รอบ ซ่ึงจากการสังเกต
การทํากิจกรรมวนเทยีนของเด็กๆ พบวา เด็กมีความตั้งใจ และมีสติในการสงรับเทียน และสามารถ
ไหวขอบคณุเพื่อนไดอยางตัง้ใจและสวยงาม  ในรอบแรกของการวนเทียน อาจมีเด็กบางคนที่ยังติด
เลน ขาดสมาธิ ขาดความตั้งใจ แตเมื่อเวลาผานไปรอบที่สอง รอบที่สาม เด็กจะสังเกตและเรียนรู
จากเพื่อนและครูที่อยูในความสงบ และเริ่มปฏิบัติตาม สงบนิ่งลงและมีความตั้งใจมากขึ้น  ภายหลงั
การวนเทยีน ครูจะใหเดก็ๆ ประเมินตนเองวา ในการวนเทียนวันนี้ คนไหนที่คิดวาตนเองตั้งใจทํา
ไดดี คนไหนที่ยังไมตั้งใจและเลน ซ่ึงเด็กๆ ก็จะชวยกนัประเมินเพื่อนและประเมนิตนเอง  เด็กคน
ไหนที่มีความตั้งใจครูก็จะชมเชย เดก็คนไหนที่ยังไมตั้งใจเพียงพอ ครูกบ็อกใหแกไขตนเองในครั้ง
ตอไป 

 
การรับประทานอาหารวาง และอาหารกลางวัน  ในการรบัประทาน 

อาหารของเดก็ ไมวาจะเปนอาหารวางตอนเชาหรือตอนบาย หรืออาหารกลางวัน ลวนมีเปาหมายที่
จะปลูกฝงและพัฒนาเดก็ ดังนี้ 

 
การฝกความรบัผิดชอบตอการรับประทานอาหาร  กอนทีเ่ด็กจะ 

เร่ิมรับประทานอาหาร ครูจะใหเด็กนั่งใหเรียบรอย พนมมือและทองบทพิจารณาอาหารพรอมกันวา 
“ขาวทุกจาน  อาหารทุกอยาง อยากินทิ้งขวาง เปนของมคีา ผูคนอดอยาก มีมากหนักหนา สงสาร
ชาวนา เด็กตาดําๆ  อาหารกลางวันวนันี้ คอื . . . ผลไม คือ . . . ลงมือทานไดคะ/ครับ”  เด็กจะได
เรียนรูชื่อและลักษณะอาหารที่แตกตางกนัไปในแตละวนั เชน แกงจืดดอกขจร กวยจั๊บญวน       
สปาเก็ตตี้หมสัูบ แกงจืดเตาหูหมูสับ ไขตุน  กลวย แอปเปล เปนตน เหน็คุณคาของอาหารที่
รับประทานและมีความรับผิดชอบในการรับประทานอาหารใหหมด ไมเลือกรับประทานอยางใด
อยางหนึ่งตามใจตนเอง โดยเด็กคนไหนที่รับประทานอาหารยาก  อมขาว เชน ด.ญ. แพรว  
(อนุบาล 1)  ด.ช. หนุย (อนุบาล 1)  ด.ช. แฟม (อนุบาล 1)  ด.ช. กัน (อนุบาล 1)  ครูจะใหเด็ก
รับประทานทลีะนอยเทาทีเ่ด็กจะสามารถรับได และเด็กคนไหนที่รับประทานอาหารไดหมด 
ชวยเหลือตนเองไดดี และอยูในเวลาที่กําหนด จะไดรับสติกเกอรดาวสุขภาพดีในวนันั้น  ซ่ึงเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งที่ครูใชในการปรับพฤติกรรมเด็กที่รับประทานอาหารชาหรือรับประทานอาหาร
ยาก เพราะเดก็ๆ อยากไดสตกิเกอรดาวเหมอืนเพื่อนๆ จึงพยายามทีจ่ะรบัประทานอาหารใหเร็วขึ้น  
นอกจากนี้ครูใชวิธีสนทนาถามตอบเกี่ยวกบัคุณคาของอาหารที่รับประทานในแตละวันเพื่อสราง
แรงจูงใจในการรับประทานอาหารแกเด็กๆ  เชน “ถากินผักใบเขียวจะดีตอรางกายเราอยางไร” เด็กๆ 
จะชวยกนับอกวา “อึงาย”  ครูก็บอกเด็กๆ วา “ถาเราอยากอึงาย ก็ตองกนิผักนะคะ”  
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การฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร  ในขณะรับประทาน 
อาหาร เด็กๆ จะไดรับการฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร เชน การใชชอนสอมในการตกั
อาหาร การหามพูดขณะเคี้ยวอาหาร  การยกมือขออาหารเพิ่ม  ซ่ึงเด็กมสิีทธิ์ในการขออาหารเพิ่มได 
2 คร้ัง โดยตองยกมือ และพดูวา “ขอ (ชื่ออาหารที่ตองการ)หนอยครับ/คะ”  การรับประทานอาหาร
ไมใหมูมมาม หรือตก หลน โดยเดก็จะใสชุดกันเปอนในขณะรับประทานอาหาร เพือ่ปองกันอาหาร
หกใสเสื้อผา มีเด็กบางคนทีย่ังไมสามารถควบคุมกลามเนื้อมือไดดีพอ จึงมักทําอาหารหกเลอะเทอะ 
เชน ด.ช. กนั (อนุบาล 1)  ซ่ึงครูก็ไมไดตําหนิเด็ก แตบอกใหเดก็เกบ็เศษอาหารที่หกใหเรียบรอย 
ในชวงปลายภาคเรียน ด.ช. กัน มีพัฒนากลามเนื้อดีขึ้น สามารถควบคุมกลามเนื้อมือในการ
รับประทานอาหารไดดี ไมหกเลอะเทอะ 

 
     การฝกการทํางานรวมกัน การชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  กอน 

เร่ิมการรับประทานอาหาร ครูจะฝกใหเดก็ทํางานรวมกนั โดยมอบหมายใหเด็กๆ ชวยกันจดัโตะ 
เกาอี้สําหรับรับประทานอาหาร โดยใหเดก็ระดับอนุบาล 2- 3 ยกโตะ สวนเดก็ระดับอนุบาล1 และ
เตรียมอนุบาล 1 ชวยกันยกเกาอี้  เด็กคนไหนที่ตั้งใจทํางาน จะไดสิทธิ์ในการชวยเหลือครู จัดวาง
จาน ถวย ชอนสอม ตักและคบีอาหารใสจาน ซ่ึงเด็กๆ รอคอยท่ีไดชวยครูในการทํางาน และตางก็
เสนอตนเองเพือ่จะทํางานเหลานี้  นอกจากนี้ในขณะรับประทานอาหาร เด็กๆ จะไดเรียนรูการ
ชวยเหลือตนเอง เชน การรับประทานอาหารดวยตนเอง  การเก็บภาชนะและเศษอาหาร  ทําความ
สะอาดตนเอง หรือโตะ เกาอี ้พื้นที่ที่ตนเองทําเปอนไว  โดยครูเตรียมผาและกะละมังใสภาชนะ 
และเศษอาหารเอาไว  ดังนัน้ เมื่อเด็กรับประทานอาหารเสร็จแลว ตองเทเศษอาหารกอนแลวจึงนํา
ภาชนะไปใสในกะละมงั  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา เด็กสามารถชวยเหลือตนเองและมีความ
รับผิดชอบไดดี เด็กบางคน แมจะเปนเด็กเตรียมอนุบาล อยาง ด.ญ. ลูกพลับ  (เตรียมอนุบาล) ซ่ึงมี
อายุนอยที่สุดในหองปโป แตสามารถชวยเหลือตนเองไดดี  เชน เมื่อทํานมหก ก็นําผามาเช็ดพื้นโดย
ที่ครูหรือผูวิจัยไมตองเตือนหรือบอก  ในการชวยเหลือผูอ่ืน  เด็กหองปโปมีพฤตกิรรมชวยเหลือ
เพื่อนหรือนองที่เล็กกวา เชน ด.ช. หนุย  (อนุบาล 1) มักจะชวยนองทีเ่ล็กกวาแกะพลาสติกที่หุม
หลอดนมกลองเสมอ  หรือ ด.ช. ริว  (อนุบาล 3) ที่สอน ด.ช. กัน (อนุบาล 1)  พนมมือเวลาทองบท
พิจารณา โดยพูดกับนองวา “พนมมือเหมอืนไหวพระ  กัน”  

 
     การฝกทักษะทางคณติศาสตร/มิติสัมพนัธ  เด็กนกัเรียนหองปโป  

ไดรับการฝกทกัษะทางคณิตศาสตร/มิติสัมพันธ  เชน ทักษะดานจํานวน   การจับคู  การกะปริมาณ
หรือการคาดคะเน  ในการฝกทักษะดานจํานวน เด็กเรยีนรูจากการทํางานจริง  เชน การจัดจํานวน
เกาอี้ใหพอดีกบัขนาดโตะอาหาร  การจัดวางถาดอาหาร  ถวย ใหพอดกีบัจํานวนที่นั่ง   สะทอนให
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เห็นความสามารถของเด็กในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางจํานวนของที่นั่งและจํานวนภาชนะ  
การคีบจํานวนชิ้นผลไมใสถาดอาหารตามจํานวนที่ครูบอก ซ่ึงนอกจากจะไดทักษะดานจํานวนแลว 
ยังชวยฝกการควบคุมกลามเนื้อมือดวย  ในการฝกทักษะการจับคู เด็กไดเรียนรูจากการหยิบวางชอน
และสอมลงในถาดอาหาร สําหรับทักษะในการกะปริมาณหรือคาดคะเน  เด็กเรยีนรูจากการกดน้าํ
ดื่มใสแกวน้ําดวยตนเอง  ซ่ึงหนาที่ของเดก็คือ กดน้ําในปริมาณที่คิดวาตนเองสามารถดื่มไดหมด ไม
เหลือทิ้ง เพียงพอกับความตองการของตนเอง ดังนั้นเด็กแตละคนจึงกะปริมาณน้ําดื่มของตนเอง
แตกตางกัน   

 
การแปรงฟน อาบน้ํา แตงตวั  หลังรับประทานอาหารกลางวัน ส่ิงที่เดก็ 

จะตองปฏิบัตติอจากนี้ คือ การแปรงฟน  ถอดเสื้อผา อาบน้ํา แตงตวัใสชุดนอน เด็กจะไดฝกทกัษะ
ในการชวยเหลือตนเอง การดูแลสุขอนามัย รางกายของตนเองใหสะอาด  เรียนรูระเบียบวนิัยในการ
พับเก็บเสื้อผา เครื่องแตงกาย เขาชองเก็บของของตนเอง  ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมอืในการใส
และถอดเสื้อผา การติดแกะกระดุมเสื้อ  ซ่ึงในชวงแรกเดก็ระดับเตรยีมอนุบาลและเดก็อนุบาล 1 
หลายคน ที่ยังไมสามารถติดแกะกระดุมไดดวยตนเอง ครูและผูวิจยัจึงไดชวยกันสอนเด็ก  
จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เด็กทุกคนสามารถติดแกะกระดมุเสื้อผาไดดวยตนเอง มี
เพียงบางคนทีต่องใชเวลานานในการทําแตละครั้ง และตดิกระดมุผิดรู  เชน ด.ช. อารม (อนุบาล 1)  
 ด.ช. หนุย (อนุบาล 1)  แตเด็กทั้งสองคนก็มีความพยายามจนสําเร็จ ซ่ึงครูใหคําชมเชยในสิ่งที่เด็ก
ทํา   นอกจากนี้ผูวิจยัไดพบวา เดก็หองปโปมีพฤติกรรมการชวยเหลือกันระหวางพี่โตและนองเล็ก  
เชน พี่ใบตอง (อนุบาล 2)  ชวยนองปาน (อนุบาล 1) ติดกระดุมเสื้อ  พีแ่นน (อนุบาล 2) ชวยนอง 
ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล) ถอดเสื้อผา เปนตน 

 
การนอน และการเก็บท่ีนอน  เมื่อเด็กอาบน้ําแตงตวัเสร็จแลว กม็ีหนาที่ 

ในการปูที่นอนของตนเองในตําแหนงประจําที่ครูบอกไว  เดก็จะใชเวลาในการนอนหลับพักผอน 
ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  การจัดชวงเวลาใหเดก็นอนหลับนี้ มีเปาหมายเพื่อฝกสุขนสัิยที่ดีใหแก
เด็ก  ใหเดก็เรยีนรูวารางกายของเราตองการเวลาพักผอนถึงจะมีแรงในการเรียนเลน หรือทํา
กิจกรรมตางๆ ได  นอกจากนี้เด็กจะไดรูจกัเวลา และกตกิาขอตกลง  โดยเดก็รับรูวาเวลานี้เปนเวลา
ที่ทุกคนตองนอน  ดังนั้นไมควรสงเสียงดังรบกวนเพื่อน สําหรับเด็กอนบุาล 3 นั้นไมไดนอน
ในชวงบายเหมือนนอง เพราะวาครูตองการฝกเตรียมความพรอมดานรางกายกอนเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และรูจักดูแลชวยเหลือนองเล็ก เชน คอยหมผาใหนอง ตบกนหรือปลอบนอง
บางคนที่นอนยาก เชน ด.ช. แฟม ด.ช. หนุย ด.ญ. ปุน ใหนอนหลับ หลังจากนั้นเด็กอนุบาล 3 จะได
ทํากิจกรรมเลนเสรี และกิจกรรมเสริมกับครู เชน วาดรปู ระบายสี  ฟงนิทาน เรียนรูภาษา จํานวน 
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จากกจิกรรม เกมตางๆ  เมื่อถึงเวลา 14.00 น. เด็กทกุคนตื่นนอน และมีหนาที่พับเกบ็ที่นอนของ
ตนเอง เดก็สวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเองดี สามารถเก็บที่นอนและนําไปเก็บในชองเก็บของ
ของตนเองไดอยางถูกตอง  มีเด็กบางคนในระดับเตรยีมอนุบาลและอนุบาล 1 ที่ครูและพี่เล้ียงคอย
ชวยเหลือและสอนวิธีในการเก็บพับที่นอน เชน ด.ช. ตนน้ํา ด.ช. แฟม ด.ญ. พิม ด.ญ. ปุน ด.ช. หนุย
ด.ช. เกง ซ่ึงในชวงปลายภาคเรียนเดก็เหลานี้สามารถชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น ไมรองขอความ
ชวยเหลือจากพี่เล้ียง  

 
การทํากิจกรรมยามบาย  หลังจากการรับประทานอาหารวางบาย เด็กๆ จะ 

ไดทํากิจกรรมยามบาย ในวนัจันทร ครูจะตรวจการบานในสารสัมพันธที่ใหเดก็ๆ ในวันศกุร โดย
ครูจะสนทนาถามตอบเกี่ยวกับคําถามในสารสัมพันธ และดวูาเดก็แตละคนตอบคําถามวาอยางไร 
เด็กคนไหนทีน่ําการบานมาสง ครูจะใหรางวัลเปนดาวสติกเกอรเดก็ดี สําหรับเด็กคนไหนที่ไมได
นําการบานมาสงครู ครูก็จะใหเด็กๆ กลับไปบอกพอแมวาใหทําการบานในสารสัมพนัธดวย และ
นํามาสงครูในวันตอไป  กิจกรรมนี้มีเปาหมายเพื่อปลูกฝงความรับผิดชอบรวมกันและชวยสราง
ความสัมพันธระหวางพอแมและตัวเด็ก   ในวันอังคาร เดก็ๆ จะไดรวมทํากิจกรรมเกมการศึกษา 
เพื่อฝกทักษะการสังเกต การจําแนกเปรียบเทียบ ทักษะคณิตศาสตร การคิดแกปญหา เด็กจะไดทํา
กิจกรรมทั้งเรยีนรูผานของจริง เชน ตอไมบล็อก  ภาพตดัตอ และทํางานในใบกิจกรรมที่ครู
จัดเตรียมขึน้  ในวนัพุธและวันศุกร เปนเวลาของการดูวซีีดีภาพยนตรหรือการตูน ทีเ่ด็กๆ นํามาจาก
บาน เด็กๆ จะไดเรียนรูประชาธิปไตย จากการยกมือลงคะแนนเสียงวาอยากดวูีซีดีเร่ืองไหนมาก
ที่สุด ซ่ึงเด็กจะตองยอมรับมติเอกฉันทของหอง  นอกจากนี้เด็กจะไดเรียนรูการรักษากติกามารยาท 
เชน  การนั่งประจําที่ ไมลุกเดินไปมา หรือสงเสียงดังระหวางดูโทรทัศนหรือวีซีดี  การรักษากติกา
ในเรื่องของเวลา เด็กๆ มีเวลาในการดวูีซีดปีระมาณ 30 นาที ครูจะใหเด็กสังเกตเข็มยาว เข็มสั้นของ
นาฬิกา และบอกเด็กวาเมื่อหมดเวลาเข็มนาฬิกาจะอยูตาํแหนงไหน ซ่ึงเมื่อถึงเวลานัน้ เด็กๆ กจ็ะ
ยอมรับในกตกิา และหยุดดวูีซีดีดวยความเต็มใจ ไมรองขอตอครูอีก สําหรับวันพฤหสับดี เด็กๆ จะ
ไดฝกความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับเพื่อน การดแูลรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอม จากการทํา
สวน รดน้ําตนไม ตลอดจนการทําความสะอาดหองเรียน และบริเวณโรงเรียน โดยมีการแบงหนาที่
รับผิดชอบตามที่เด็กอาสาหรือครูจัดใหในบางครั้ง  ภาพที่ปรากฏคือ เด็กๆ หองปโปจะชวยกนั
ทํางานดวยความสนุกสนาน และมีความตั้งใจเปนอยางดี แมมีเดก็บางคนที่หวงเลนจนเพื่อนและครู
ตองคอยเตือนใหทํางาน แตเด็กก็สามารถปฏิบัติตามได 
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ตอนที่ 2  ผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

 
  ผูวิจัยศกึษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทาง 

พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ใน 2 ประเดน็ใหญๆ คือ  1) พัฒนาการของ
เด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี และการคิด
โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในเด็ก  และ 2) ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองที่มีตอ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  
ไดผลการศึกษาดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 
  1.  พัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของโรงเรียน 

อนุบาลบานฝนดี  และการคดิโยนิโสมนสกิารที่เกิดขึ้นในเด็ก   
  

        การประเมินพัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ  
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและการคิดโยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในเด็ก  ผูวิจยัพจิารณาจากผลที่
ไดจากการประเมินในแบบประเมินหนวยการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสิการ
ในแตละหนวยการเรียนรู  แบบประเมินผลการทํางานและผลงานของเด็ก  และแบบบันทึกกจิวัตร
ประจําวนั/พฤติกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมนิทั้ง 9 หนวย
การเรียนรูตลอดภาคตน ปการศึกษา 2550  โดยขอนําเสนอผลการประเมินในรูปแบบตารางและ
ความเรียง มีรายละเอียดดังนี้
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            ตารางที่ 10  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและการคิด 
                               โยนิโสมนสิการที่เกิดขึน้ในเด็ก   

 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 

พัฒนาการรางกาย พัฒนาการอารมณ-จิตใจ พัฒนาการสังคม พัฒนาการสติปญญา 

มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

        
 

รายชื่อเด็ก
หองปโป 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

ระดับชั้นอนุบาล 3 
1. ด.ช. ริว + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2. ด.ช. ดอม + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
3. ด.ช. นิว + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ระดับชั้นอนุบาล 2 

4. ด.ช. หนูแดง + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
5. ด.ช. ยูน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6. ด.ญ. แนน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
7. ด.ญ. ใบตอง + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ระดับชั้นอนุบาล 1 
8. ด.ญ. ฝน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
9. ด.ช. อารม + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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           ตารางที่ 10  (ตอ)  
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 

พัฒนาการรางกาย พัฒนาการอารมณ-จิตใจ พัฒนาการสังคม พัฒนาการสติปญญา 

มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

        
 

รายชื่อเด็ก
หองปโป 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

10. ด.ญ. มาลัย + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
11. ด.ญ. ฟาง + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
12. ด.ช. กบ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
13. ด.ช. พล + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
14. ด.ช. หนุย + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
15. ด.ญ. ปาน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
16. ด.ช. หมอก + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
17. ด.ญ. โบว + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
18. ด.ช. ตนน้ํา + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19. ด.ช. บี + + - + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - + - - + + + 
20. ด.ช. แฟม + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - + + + + + + + 
21. ด.ญ. แพรว + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
22. ด.ช. กัน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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          ตารางที่ 10  (ตอ)  
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 

พัฒนาการรางกาย พัฒนาการอารมณ-จิตใจ พัฒนาการสังคม พัฒนาการสติปญญา 

มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

        
 

รายชื่อเด็กหอง
ปโป 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

ระดับเตรียมอนุบาล 
23. ด.ญ. ปุน + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
24. ด.ญ. พิม + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 
25. ด.ช. เกง + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - + - + + + + 
26. ด.ญ. ลูกพลับ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +  หมายถึงเด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงคขอนี้ 
     เครื่องหมาย  -  หมายถึงเดก็ไมบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคขอนี้ 
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        จากตารางที่ 10  แสดงใหเห็นวา  เด็กนักเรียนหองปโป  จํานวน 26 คน  สวนใหญมี
พัฒนาการเปนไปตามตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี   
ในการจําแนกตามระดับชั้น พบวา  เดก็ระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 3 คน และเด็กระดบัชั้นอนุบาล 2 
จํานวน 4 คน บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 12 ขอ  สําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล  1  มี
เด็กจํานวน 6 คน จาก 15 คน ที่ไมผานมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน 4 ขอในบางตัว
บงชี้  คือ มาตรฐานที่ 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน  มาตรฐานที่ 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวยั  มาตรฐานที่ 10  มี
ความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกบัวัย   มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค  ในสวนของเด็กระดบัเตรียมอนุบาล พบวา เดก็ทัง้ 4 คน ไมบรรลุมาตรฐานที่
พึงประสงคในขอ 10 ในบางตัวบงชี้  
 

        ในระดับชั้นอนุบาล 1  เมื่อพิจารณาเดก็เปนรายบุคคลถึงสาเหตุที่ไมสามารถบรรลุ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคไดนั้น  พบวา  เปนเดก็ที่มีปญหาทางพัฒนาการและการเรียนรู   
อยาง ด.ช. บี  เปนโรคสมองพิการ ทําใหพฒันาการลาชา ทั้งในดานการควบคุมกลามเนื้อ การ
เคลื่อนไหวและการทรงตัว การสื่อสาร  และขาดเรียนบอย มาเรียนเพียงสปัดาหละ 2 วนั คือ วัน
พฤหัสบดีและวันศุกร  เนื่องจากตองเขารับการฝกกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาล  จึงทําให ด.ช. บี 
ไมสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงคในขอ 2,  9, 10 และขอ 11   คนที ่2  คือ  
ด.ช. แฟม มภีาวะออทิสติก  สามารถสื่อสารไดบาง มาเรยีนไดสัปดาหละ 3 วัน คือวนัจันทร-พุธ  
แตขาดเรียนบอย  เนื่องจากตองเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลเหมือนเชน ด.ช. บี  ทําใหครูไม
สามารถประเมินผลไดอยางตอเนื่อง จึงทําให ด.ช. แฟม ไมสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงคในขอ 10  ในบางตวับงชี้ คือ มฐ 10.1 คิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบ 
หรือพิจารณาความสัมพันธตามเหตุและผล   มฐ 10.2  คิดแกปญหาไดขณะทํากิจกรรม กิจวัตร
ประจําวนั  และ มฐ 10.4 รูจกัพิจารณาคณุคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ สําหรับเด็กอีก 4 คน คือ 
ด.ช.หนุย  มีภาวะออทิสติกในระดับไมรุนแรง สามารถสื่อสารและรับฟงผูอ่ืนไดอยางเขาใจ   
ด.ช. พล และ ด.ญ. โบว มีพัฒนาการคอนขางชากวาเพื่อนในวัยเดียวกนั โดยเฉพาะพัฒนาการดาน
ภาษาและดานสติปญญา ที่รับรูและส่ือสารไดชา จึงทําใหไมสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงคในขอ 10 ในบางตัวบงชี้ คือ 10.4  สวน ด.ญ. แพรว มีพัฒนาการตามวยัเปนปกติ แต
เนื่องจากเด็กมอีายุนอยกวาเมื่อเทียบกับเดก็ในระดับชั้นเดียวกัน เด็กยังไมสามารถเขาใจในทักษะ
การคิดที่ซับซอนและแสดงออกมาใหผูอ่ืนเขาใจได จึงทําให ด.ญ. แพรว ไมสามารถบรรลุมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในขอ 10.4 เชนกัน 
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        ในระดับชั้นเตรียมอนบุาล  เมื่อพิจารณาเด็กเปนรายบุคคลถึงสาเหตุที่ไม 
สามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคไดนั้น  พบวา  เดก็มพีัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม 
หากแตพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไมสามารถคิดและแสดงพฤติกรรมออกมาใหผูอ่ืนเขาใจได
เหมือนเด็กอนบุาล 1-3  จึงทําใหเดก็ไมสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอ 10 
บางตัวบงชี้ คอื 10.2 และ 10.4  ยกเวน สําหรับ ด.ช. เกง  ที่ไมผานมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคจํานวนหลายขอนัน้ เนื่องจากวา ด.ช. เกง ขาดเรียนบอยมาก และไมมาเรียนตัง้แต
กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550  ทําใหครูไมสามารถประเมินเดก็ไดอยางตอเนื่องและครอบคลุม  
 

        ในที่นี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลพัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี ในแตละขอมาตรฐาน เพื่อแสดงใหเหน็ถึง
พัฒนาการของเด็กในแตละระดับชั้น ดังนี ้
 
มาตรฐานที่ 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1  มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ 
 

เด็กจะไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเปนประจําทกุเดอืนและนําไปเทียบกับเกณฑปกติ
ของกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงพบวา เดก็ในทุกระดบัชั้น มีน้ําหนกัและสวนสูงอยูในเกณฑปกติ      
 

ตัวบงชี้ท่ี 2  ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหปลอดภัยและมสีุขนิสัยท่ีด ี
 

เด็กทุกระดับชัน้สวนใหญสามารถดูแลสุขภาพรางกายและมีสุขนิสัยที่ดี เชน การรูจกั
รับประทานอาหารที่มีประโยชน  ไมเลือกรับประทานอาหารอยางใดอยางหนึ่ง    การลางมือกอน
รับประทานอาหารหรือหลังเขาหองน้ํา โดยครูจะเตรยีมน้ํายาลางมือใสขวดและผาเช็ดมือวางไว
บริเวณอางลางมือ  ในเรื่องการขับถาย เด็กบางคนอยาง ด.ช. กัน (อนุบาล 1) ที่ในชวงแรกของการ
เปดภาคเรยีน ยังไมสามารถควบคุมกลามเนื้อในการขับถายไดดีเทาเพือ่นในวัยเดียวกัน  มักจะ
ปสสาวะและอุจจาระรดกางเกง โดยไมมีการบอกครูกอนลวงหนา มกัจะมาบอกทีห่ลังวา “กันปวด
ฉี่” แตปรากฏวาไดปสสาวะออกมาเรียบรอยแลว ครูจึงใชวิธีคอยถาม ด.ช. กัน เสมอๆ วา “กันจะเขา
หองน้ําไหม”  เพื่อเตือนให ด.ช. กัน รูตนเอง ซ่ึงในชวงปลายภาคเรียน ด.ช. กัน เร่ิมบอกความ
ตองการในการขับถายกับครูได  แตก็มีเดก็เล็กบางคนที่สามารถบอกความตองการในการขับถายได 
ยกตวัอยางกรณีของ ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล)  ในขณะทํากิจกรรม แลวรูสึกปวดปสสาวะ กจ็ะ
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ยกมือ และบอกกับครูวา “ครูจิ๊บ ปวดฉี”่  สวนเด็กโตอยางอนุบาล 2-3 สามารถปฏิบัติไดดี มีบางครั้ง
ที่ครูตองย้ําเตอืนบาง เชน การแปรงฟน ที่เด็กมักจะแปรงไดไมคอยสะอาดหรือไมยอมแปรงฟน ครู
ตองคอยตรวจเด็กเปนรายบคุคลและตรวจแปรงสีฟนดวย 
 
มาตรฐานที่ 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน 

          สัมพันธกัน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1  เคล่ือนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยางประสานสัมพันธกัน 
 

เด็กในทุกระดบัชั้นเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลวและทรงตัวไดดี  เชน วิ่ง กระโดด เดนิ
ขึ้นลงบันได เดินตามแนวทีก่ําหนดได  มีเด็กบางคนในระดับอนุบาล 1 เชน ด.ช. กนั ด.ญ. โบว และ 
ด.ช. บี  ที่มีปญหาดานการทรงตัว กลามเนื้อแขนขาไมคอยแข็งแรง มักจะลมบอยคร้ังเวลาวิ่งหรอื
เดิน   ซ่ึง ด.ญ. โบว  และ ด.ช. บี  จะใสรองเทาที่ตัดเฉพาะเพื่อการฝกเดนิ  ในการใชกลามเนื้อมือ 
เด็กโตอยางอนุบาล 2-3 สามารถใชไดดี เชน การใชกรรไกรตัดกระดาษแข็งตามโครงรางที่กําหนด
ในการทํากจิกรรมศิลปะ  เด็กเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 สามารถใชกรรไกรและมอื ฉีกตัด
กระดาษได แมจะไมตรงรอยแนวที่กําหนดแตกเ็ปนรูปรางที่ตองการได  จากการสังเกตในสมุด
เซ็นชื่อการมาโรงเรียนทุกเชา ตลอดภาคการศึกษา ผูวิจยัเห็นพัฒนาการดานการเขยีนของเด็ก  จาก
การเขียนขีดเขีย่เร่ิมเขียนเปนตัวหนังสือ โดยเฉพาะพี่โตอยางอนุบาล 2-3 สําหรับเด็กเล็ก จากที่มี
เพียงจดุหรือเสนเล็กๆ ก็เร่ิมมีลายเสนมากขึ้น  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2  มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ังหา 
 

ในการจดักิจกรรมการเรียนรูใหแกเดก็ หรือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั เด็กไดรับการฝก
ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย อยูเปนประจํา  ยกตัวอยางเชน หนวยการเรียนรู “หนู
โตไดอยางไร”  เด็กไดเรียนรูผักชนิดตางๆ เชน ผักบุง ผักชี แตงกวา คะนา แครอท  ไดเห็น ไดยิน 
ชิมรส สัมผัส ดมกลิ่น  เดก็บอกไดวา “แตงกวา มีสีเขียว มีน้ําอยูขางใน มีเมล็ด เวลาหกัมันดังเปาะ 
รสชาติมันไมขม จืดๆ”   นอกจากนี้ครูยังใชคําคลองจองเกี่ยวกับการใชประสาทสัมผัส ใหเดก็ทอง
และทําทาประกอบอยูเปนประจํา เพื่อเรยีกสติเด็ก มีเนื้อหาวา “ตาดู หฟูง สมองคิด จิตจดจอ สงสัย
ใหถาม กลับบานใหทบทวน”  การที่เด็กไดการฝกฝนอยูสม่ําเสมอ ทําใหเด็กในทุกระดบัชั้น 
สามารถใชประสาทสัมผัสไดดี แมวาจะเปนเด็กเล็ก หรือเด็กพิเศษก็ตาม  
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มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจติดีและมีความสขุ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
 
เด็กในหองปโปมีความมั่นใจ และกลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม เปนผลอันเนื่องมาจาก

บทบาทของครู ที่เปดโอกาสใหเดก็มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ในการทํากจิกรรมตาง ๆ ครู
มักจะเรียกเด็กออกมาหนาหองเรียน เพื่อถามตอบพูดคุย  บอกเลาเรื่องราว หรือนําเสนอผลงานให
เพื่อนๆ และครูฟง  เชน ในกจิกรรม “ชวงเวลาดีๆ 1 นาท”ี  ที่ครูจะใหเด็กอาสาตนเองออกมาเลา
เร่ืองราวในวันหยุดเสาร อาทิตย ใหเพื่อนๆ ฟง  ครูจะคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก วาเด็กคนไหนที่
ไมคอยมั่นใจในตนเอง ไมคอยตอบคําถามครู ครูก็จะเรียกใหเดินมาตอบคําถามใกลๆ ครู ใหเดก็
รูสึกอุนใจขึ้น ครูมักมีเทคนคิทําใหเดก็กลาพูด เชน เมื่อเด็กออกมายืนหนาหอง และเขินอาย พดู
เสียงเบา ครูจะสมมติใหเดก็เปนหุนยนต และกดปุมที่ตวัเด็ก พรอมทําเสียง “ตึด ตึด”  เพื่อเปนการ
เพิ่มเสียงใหดังขึ้น  จากการสงัเกต ผูวิจยัพบวา คุณลักษณะเดนของเด็กหองปโป คือ กลาพูด กลา
ตอบคําถาม  ชอบยกมือที่จะถามตอบกับครู  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2   รูสึกดีตอตนเองและผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลอ่ืนและแสดงออกทาง

อารมณอยางเหมาะสม 
 
 จากการที่เด็กมีความมั่นใจและกลาแสดงออก ทําใหเด็กหองปโปรูสึกภูมิใจในตนเอง และ
รูสึกดีตอผูอ่ืน รูจักการยอมรบัและชื่นชมในความสําเร็จของคนอื่น ยกตัวอยางเชน ในการทํางาน
กลุมรวมกัน เมื่อทํางานเสร็จแลว ครูจะประเมินผลงานของเด็ก และชืน่ชมเด็กที่รับผิดชอบในการ
ทํางาน ใหเด็กขอบคุณตนเองที่มีความตั้งใจ  เพื่อนคนไหนที่ทํางานไดดี ตอบคําถามครูได เด็กๆ ก็
มักจะมีคําพูดชมเพื่อน เชน “เกงมาก  ดีมาก เยีย่มเลย  สวยงามมาก”  ในดานมนษุยสมัพันธ  เด็กมี
มนุษยสัมพนัธที่ดีไมเพยีงแตครูของตนเองเทานั้น แตรวมถึงพอแมผูปกครองของเพื่อน เด็กๆ จะ
สวัสดี ทักทายอยางคุนเคย ในการแสดงออกทางอารมณ เด็กแสดงอารมณไดเหมาะสมตามวัย เด็ก
เล็กอาจจะมีอารมณที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง แตก็อยูในขอบเขตขอตกลงของหองเรียน เดก็บางคน
เร่ิมมีความอดทนตออารมณความรูสึกของตน เชน กรณขีอง ด.ญ. ฝน (อนุบาล 1) ในขณะทํา
กิจกรรมกลุมใหญ ในหนวยการเรียน “หนโูตไดอยางไร” ครูใหเดก็ออกมาสัมผัสส่ิงของในถาดที
ละคน โดยใหเด็กที่สัมผัสแลวไปจูงมือเพื่อนคนตอไปมาทํากิจกรรมตอ ด.ญ. ฝน พยายามยื่นมือให
เพื่อนจับหลายครั้ง แตก็ไมมใีครเรียก ด.ญ. ฝน ออกไป ด.ญ. ฝน เร่ิมหนาเสีย ทําทาเหมือนจะ
รองไห แตกไ็มรอง อดทนและยื่นมือใหเพือ่นจับตอไป ผูวิจัยและครูสังเกตเหน็พฤติกรรมดังกลาว 
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จึงกระซิบใหเด็กที่กําลังเลือกเพื่อนอยูนั้นไปเรียก ด.ญ. ฝน  เด็กแสดงอาการดีใจและออกมาทํา
กิจกรรมอยางมีความสุข 
 
มาตรฐานที่ 4   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   มีวินัย ความรับผิดชอบ ปฏบิตัิตนตามขอตกลงรวมกัน 
 
 เด็กหองปโปสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงได  ครูฝกใหเด็กรูจักกฎกติกาดวยการใหเด็ก
ชวยกันคิดกตกิาของหองเรียนตั้งแตชวงแรกของการเปดภาคเรียน อยางเชน หามแยงของเลน อยาง
รังแกนอง หามวิ่งในหอง หามเถียงผูใหญ  ครูมีบทบาทสําคัญที่ทําใหเด็กปฏิบัติตามกฎกติกาตางๆ  
โดยการซ้ํา ย้ํา ทวน อยางสม่าํเสมอ  ในบางครั้งที่เด็กไมรักษากตกิา เชน ลุกจากทีน่ั่งเดินไปมา  
แกลงเพื่อน แยงของเลน ครูใชวิธีการตางๆ เชน ใหเด็กมานั่งขางครูหนาหอง คอยถือตะกราปากกา
และหยิบสิ่งของใหครู หรือใชวิธีการตัดสทิธิ์ เชน ด.ญ. พิม (เตรียมอนบุาล) ลุกเดินไปมา แหยเพื่อน 
ครูตัดสิทธิ์การนั่งเกาอี้ และใหมานั่งที่พื้นแทน ครูจะรอจนกวาเด็กจะพรอม จึงจะอนญุาตให
กลับไปนั่งที่  ในเรื่องของวนิัยและความรบัผิดชอบ เด็กไดรับการฝกทัง้ในกจิกรรมการเรียนรูและ
กิจวัตรประจําวัน ในการทํางานกลุม ครูจะใหเดก็แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และมีเกณฑประเมิน
การทํางาน เดก็ที่มีความรับผิดชอบจะไดคะแนนหนายิม้จากครู  และเมื่อทํางานเสร็จแลว เด็กตอง
เก็บอุปกรณการทํางานใหเรียบรอย  เชน เกบ็อุปกรณสีเขาชั้น ลางจานสี เก็บเศษกระดาษ เปนตน 
ในกจิวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร  แมจะมีแมบานคอยดูแลความสะอาด แตครูก็ให
เด็กฝกความรับผิดชอบในการเก็บภาชนะอาหารดวยตนเอง และเช็ดทาํความสะอาดโตะหรือพื้นที่
ตนเองทําเปอนไว เชน ด.ช. กัน (อนุบาล 1)  เก็บเมล็ดขาวที่ตนเองทําตกไวทีพ่ื้น ด.ญ. ปาน  
(อนุบาล 1) นําผามาเช็ดนมทีต่นเองทําหกบนโตะอาหาร เปนตน  ในบางพฤติกรรม เชน การเก็บ
ของเลนใหเขาที่  บอยครั้งที่เด็กเก็บของเลนไมตรงที่  เลนแลวไมยอมเก็บ ครูตองย้ําเตือนบอยครั้ง 
และใชวิธีการตางๆ เชน ทํารอยเปนรูปทรงของเลนเพื่อใหเด็กวางไดตรงตําแหนง  หรือถายรูปภาพ
เทียบใหเดก็เหน็วาของเลนแตละชิ้นวางอยูในตําแหนงไหน  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2   มีความซื่อสัตยสุจริต 
 

ในเรื่องความซื่อสัตย เด็กไมมีพฤติกรรมขโมยของเพื่อน และไมหยิบของเพื่อนโดยไมได
รับอนุญาต โดยครูใชสัญลักษณตดิไวที่ส่ิงของเครื่องใช ของเด็กแตละคน เพื่อใหเด็กรูวาสิ่งของ
เครื่องใชใดที่เปนของตนเองและของคนอืน่  ทั้งเด็กเล็กและเดก็โตรูวานี่คือแกวน้ํา กลองนม เสื้อผา 
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แปรงสีฟน กระเปา ของตนเองและของเพือ่น เด็กรูวาการที่หยิบของคนอื่นมาโดยเจาของไมรูนั้น
เปนเดก็ไมนารัก ไมมีมารยาท  ในชวงแรกของการเปดภาคเรียน เดก็เลก็บางคน เชน ด.ญ. พิม 
(เตรียมอนุบาล) ชอบหยิบของเพื่อนมาเลนโดยเพื่อนไมรู  ไปหยิบกระเปาของ ด.ช. ดอม  
(อนุบาล 3) มาลากเลนไปมาหนาหองเรยีน ครูก็จะเรยีก ด.ญ. พิมมาพูดคุยวา “พี่ดอมอนุญาตใหพิม
เอากระเปาเขามาเลนหรือยังคะ”  ด.ญ. พิม ตอบวา “ไมอนุญาตคะ”  ครูจึงถามวา “พิมทําถูกตอง
ไหม”   ด.ญ. พิม ตอบวา “ไมถูกคะ”  ครูจึงบอก ด.ญ. พมิ วา “ไมถูก ก็แกไขใหถูกคะ”  จากนั้น 
ด.ญ. พิม เดินเอากระเปาของ ด.ช. ดอม ไปเก็บที่ช้ัน  ครูใชการย้ําเตือนกับ ด.ญ. พิม บอยครั้ง จน
ในชวงปลายภาคเรียน ด.ญ. พิม มีพฤติกรรมหยิบของของคนอื่นนอยลง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3   มีความกตัญูกตเวที 
 

เด็กหองปโปทัง้เด็กเล็กและเด็กโตมีความกตัญูตอพอแมและครู  และสามารถแสดงออก
ได เชนในกจิกรรมวันไหวครู ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เดก็ๆ ตางเตรียมดอกไม ธูปเทียน มา
กราบไหวครูอยางพรอมเพรยีงกัน  พฤติกรรมใดที่ทําใหครูเสียใจ หรือทําใหครูหนาบึ้ง เด็กๆ จะ
หยุดทําพฤติกรรมนั้น  ในการแสดงความรกั ความกตัญูตอพอแม  เด็กสามารถแสดงออกไดทั้ง
คําพูดและแสดงออกทางพฤติกรรม  เชน ครูถามวา “แมทาํงานเหนื่อย หนูชวยแมอะไรไดบาง”  
ด.ช. ตนน้ํา (อนุบาล 1) ตอบวา “ชวยกวาดบาน เช็ดพืน้  ด.ช. ยูน (อนุบาล 2) ตอบวา “แมบอกวา
ตองเปนเดก็ดี ชวยถูบาน กวาดบาน”  ด.ช. ดอม (อนุบาล 3) ตอบวา “แมเหนื่อยเหงื่อหยด ชวยแม
กวาดแมลงสาบออกไปจากหอง”   ในงานวันแมของโรงเรียน เดก็ๆ เตรียมดอกมะลิจากกระดาษ 
ทิชชูที่ตนเองทํามามอบใหแม กมลงกราบและกอดแมดวยความรัก  
 

ตัวบงชี้ท่ี 4   มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจักชวยเหลือ แบงปน 
 

คุณลักษณะเดนของเด็กหองปโปที่ผูวิจัยพบ คือ พฤติกรรมการชวยเหลือกันระหวางเพื่อน
ในวยัเดยีวกัน และการชวยเหลือกันระหวางพี่โตและนองเล็ก  เด็กหองปโปเรียนรูบทบาทหนาที่
ของพี่โตและนองเล็กจากการลงมือทํา  เชน พี่โตขออาสาไปชวยนองเล็กวงกลมตัวเลขที่ปฏิทิน     
พี่โตจูงมือนองเล็กไปเขาหองน้ํา  พี่สอนหรือชวยนองเวลาทํางานทั้งในงานกลุมและงานรายบุคคล  
พี่โตชวยครูตบกนนองเล็กในเวลานอนกลางวัน  พี่ปลอบนองเวลารองไห  ยกตัวอยางในกรณีของ 
ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1) ที่นั่งดืม่นมอยูขางๆ  ด.ญ. แพรว (อนุบาล 1) ซ่ึงมีอายุนอยกวา ตวัเล็กกวากําลัง
รองไหอยู  ด.ญ. ฝน จึงปลอบนองโดยลูบหัวนองเบาๆ พรอมพูดวา “ไมตองรอง”  อีกกรณหีนึ่งของ 
ด.ญ. ใบตอง (อนุบาล 2)  ที่ชวย ด.ญ. ปาน (อนุบาล 1) แตงตัว โดยสอนนองติดกระดุมเสื้อชุดนอน 
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สําหรับพฤติกรรมหวงของเลน ซ่ึงถือเปนพัฒนาการตามวัยของเด็กในชวงวัยนี้  ครูมีวิธีการจัดการ
พฤติกรรมนี้ ยกตัวอยางกรณขีอง ด.ญ. ฟาง (อนุบาล 1) และ ด.ช. ยูน (อนุบาล 2) ที่ทะเลาะกัน
เพราะแยงของเลน ครูใชวิธีการจับแยก และใหไปนั่งควบคุมสตินิ่งๆ  จากนั้นใหเด็กมาพูดคุยกนั 
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้น และใหเดก็ขอโทษซึ่งกนัและกัน และตัดสิทธิ์การเลนของเลนชั่วคราว   
 
มาตรฐานที่ 5  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   รักการออกกําลังกาย 
 

ในกจิวัตรประจําวันทกุๆ เชา เด็กๆ จะไดออกกําลังกายตามจังหวะเสียงเพลง  หลังจาก
เคารพธงชาติเสร็จแลว นอกจากจะไดฝกการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายแลว เด็กๆ ยังมี
ความสุข สนุกสนานกับการเตนตามจังหวะเพลง และออกแบบทาทางการเตนออกกําลังกายดวย
ตนเอง  เดก็ๆ ชอบที่เลนกลางแจง อยางสนามเด็กเลนของโรงเรียน ในทกุวันพุธ เด็กๆ จะไดทํา
กิจกรรมพลศกึษา ประมาณ 45 นาที เด็กๆ ชอบที่จะวิ่ง กระโดด หรือเดนิตามขอนไมเพื่อฝกการ
ทรงตัว  บางครั้งอาจมีการหกลม เจ็บตัว รองไห แตเด็กๆ ก็ยังอยากที่เลนหรือออกกาํลังตอไป  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2   สนใจและรวมทํากิจกรรมศิลปะ 
 

เด็กหองปโปสนใจและรวมทาํกิจกรรมศิลปะ  ครูจัดหากิจกรรมใหเดก็ๆ อยางหลากหลาย 
ไมวาจะเปนงานประดษิฐจากเศษวัสดุเหลือใช งานปน งานวาดรูประบายสี  งานพิมพภาพ งานฉกี 
ตัด ปะ กระดาษ  ทั้งในรูปแบบงานกลุมและงานรายบุคคล  ครูจะสอนใหเด็กเรยีนรูการใชสี
ประเภทตางๆ เวลาที่ครูมีอุปกรณสีใหมๆ มาใหเด็กใช เด็กๆ ก็จะดใีจ  และจากการใหเด็กทํางาน
ศิลปะ ทําใหครูไดพบวาเด็กหลายคนมีความสามารถในดานนี้และควรสงเสริม  เชน  ด.ญ. ฝน 
(อนุบาล 1) ด.ช. นิว (อนุบาล 3) มีความสามารถในการวาดรูประบายสีโดดเดนกวาเพื่อนในวัย
เดียวกัน มีความกลาในการลงเสนและใชสี   เด็กเล็กบางคนกลัวความสกปรกจากการทํางานศิลปะ 
ครูใชวิธีการใหเด็กลองสัมผัสกับสิ่งที่กลัว  เชน ด.ช. พล (อนุบาล 1)  กลัวที่จะสัมผัสกาว แกะกาวที่
มือไมยอมทํางาน  ครูบอกเดก็วา “ถาพลมัวแตแกะกาว งานก็จะไมเสร็จนะคะ และถามือเปอนกาว 
เราก็ลางออกได”  จากนัน้ครูจับมือ ด.ช. พล จุมไปที่ถวยกาวสักพกั ใหสัมผัสกับเนื้อกาว ถาม    
ด.ช.พล วา “ลางออกไดไหม”  ด.ช. พล ตอบวา “ได”  จากนั้นครูจึงบอกกับ ด.ช. พล วา “ถาได กน็ัง่
ทํางานตอไป ไมตองแกะกาวนะคะ ทํางานเสร็จแลวคอยลางมือทีเดียว”  จากนั้น ด.ช. พล จึงยอม
ทํางานของตนเอง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3    สนใจและรวมทํากิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว 
 

นอกจากเด็กๆ จะสนใจในกจิกรรมศิลปะแลว เด็กยังสนใจและรวมทาํในกิจกรรมดนตรี
และเคลื่อนไหว  เดก็ชอบและมีความสุขทีจ่ะรองเพลง ทองคําคลองจอง  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  
รวมถึงการแตงเพลงดวย เพลงที่เด็กชอบรองและทําทาประกอบ คือ เพลงดอกไมบาน ของ 
เสถียรธรรมสถาน  เพลงจับไวๆ ของ ดร. แพง ชินพงศ   และจากการสังเกตของครูและผูวิจัยในชัน้
เรียน พบวา การใหเดก็ฟงเพลงและเคลื่อนไหวประกอบเพลง ชวยกระตุนความสนใจและทําใหเดก็
กลาแสดงออก เชน ด.ญ. โบว (อนุบาล 1) ที่เวลาเรียนมกัจะเลนกับเพื่อน ไมคอยสนใจฟงครู  แต
เมื่อเขารวมกิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว  ด.ญ. โบว จะสนใจรองเพลงและเตนประกอบทาทางได
อยางสนุกสนาน มีสมาธิกับการทํากิจกรรม ไมเลนกับเพื่อน และตอบคําถามครูได 
 
มาตรฐานที่ 6  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได 
 

  เด็กหองปโปสามารถชวยเหลือตนเองไดในกิจวัตรประจาํวันไดเหมาะสมตามวัย  ในแตละ
วันเด็กจะไดรับการฝกใหมทีักษะในการชวยเหลือตนเอง  เชน รับประทานอาหาร ใสรองเทา ถุงเทา  
ติดแกะกระดมุเสื้อดวยตนเอง  ทําความสะอาดรางกายไดดวยตนเอง เชน ลางกน ลางมือ แปรงฟน 
อาบน้ํา  พับเกบ็เสื้อผา ผาหม ที่นอน ในสวนของเดก็เตรยีมอนุบาลและเดก็อนุบาล 1 บางคน ครูให
พี่เล้ียงคอยดแูล เชน การลางกน การใสถอดเสื้อผา พับเกบ็ที่นอน  เนื่องจากเดก็ยังเล็กและยังไม
สามารถทําไดดวยตนเอง ยังตองการความชวยเหลือจากผูใหญ   เด็กบางคนอยาง ด.ญ. ลูกพลับ 
(เตรียมอนุบาล) มีทักษะในการชวยเหลือตนเองสูง  ชอบทําดวยตนเองและไมชอบใหใครมาชวย  
เด็กบางคนชอบใหคนอื่นชวย เชน ด.ช. อารม (อนุบาล 1) ชอบรองขอใหพี่เล้ียง หรือครูติดกระดุม
เสื้อให  ซ่ึงทั้งครูและพี่เล้ียงจะไมทําให แตจะสอนวิธีการติดและสาธิตใหดู จากนัน้ใหเด็กลงมือทํา
เอง  ในชวงแรกเด็กอาจจะตดิผิดรู และใชเวลานาน แตครูและเด็กก็มีความอดทน จากการสังเกต
ของผูวิจัย พบวา เดก็ทุกคนในหองปโป สามารถแกะติดกระดุมเสื้อผาไดดวยตนเอง เมื่อผานไป
ประมาณ 2 เดอืนครึ่งหลังจากเปดภาคเรียน  
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มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วฒันธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   รับรูคุณคา รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิง่แวดลอมอยางประหยัด 
 

ในการรับรูคุณคา รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม เดก็หองปโปสามารถปฏิบัติ
ได  เปนผลมาจากบทบาทของครูในการเปนตัวแบบแกเด็กๆ เชน ครูจะนําวัสดุเหลือใชมาประดษิฐ
เปนอุปกรณ ส่ิงของเครื่องใชสวนตัวของครู เชน กลองเกบ็ของ สมุดจดจากกระดาษใชแลว หรือนํา
เศษวัสดุมาตกแตงเปนสื่อการเรียนการสอน เชน กระดาษจากกลองลังมาประดิษฐเปนปายบัตรคํา  
และในการทํางานกลุมหรืองานรายบุคคล ครูเนนการใชส่ืออยางประหยัด เปนสื่อวัสดุเหลือใช ราคา
ไมแพง และหาซื้อไดงาย เชน กลองนม  แกนกระดาษทชิชู  กิ่งไม  ใบไม  เปนตน  ครูฝกใหเดก็ให
ทรัพยากรอยางประหยดัดวยการใหเด็กรูจกัวางแผนการทํางาน เลือกวสัดุอุปกรณในการทํางานตาม
แผนงานทีว่างไว  เดก็คนไหนที่ใชวัสดุอยางไมเห็นคณุคา ก็จะไมมีสิทธิ์ขอเพิ่มวัสดุอุปกรณในการ
ทํางานไดอีก  ในกจิวัตรประจําวัน ครูปลูกฝงใหเดก็รูคุณคาของการใชน้ํา ใชไฟ  การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน กดน้ําดื่มใสแกวในปริมาณที่ตนตองการ ปดกอกน้ําหลังจากใชเสร็จแลว  
การกําหนดเวลาเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ   การแบงเวรรดน้ําตนไมในโรงเรียน  ซ่ึงบางครั้งครูยัง
ตองมีการย้ําเตอืนในการปฏบิัติ เชน การใชน้ํา  การใชอุปกรณสีตางๆ  กาว กระดาษสี  แตเด็กก็เชือ่
ฟงและปฏิบัตติามได  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2   มีมารยาทและปฏิบัตตินตามวฒันธรรมไทย 
 

ในมาตรฐานขอนี้ถือเปนปรัชญาของโรงเรียนที่ครูและผูบริหารโรงเรียนใหความใสใจมาก
ในการปลูกฝงเด็ก  ซ่ึงเดก็หองปโปมีมารยาทและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทยไดอยางเหมาะสม
ตามวัย  สามารถแสดงความเคารพตอผูอ่ืนได  เชน ครู พอแมผูปกครองของตนเองและของเพื่อน  
ดวยการยกมือไหวและกลาวสวัสดี  เด็กไดรับการปลูกฝงคําพูด 3 คํา คือ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ทัง้
ในการทํากจิกรรมการเรียนรู และในกิจวัตรประจําวนั ทกุๆ เชา กอนเริม่กิจกรรมในหองเรียน เด็ก
ตองทําความเคารพครู สวัสดีครูและเพื่อน  ครูเปนตนแบบในการกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ  
ยกตวัอยาง เชน ด.ช. หนุย (อนุบาล 1) ชวยครูหยิบปากกาเขียนกระดาน ครูก็กลาวขอบคุณ   
ด.ช. หนุย โดยพูดใหเด็กคนอื่นไดยนิดวย หรือแมแตการกลาวคําขอโทษ ครูก็ปฏิบัติตนเปน
ตนแบบ เชน ในชวงปลายภาคเรียนที่มีโครงการประสานการเรียนรูในชวงเชา  ครูจึงใหเดก็ๆ ทํา
กิจกรรมในชวงบายแทน ซ่ึงบางครั้งกินเวลาในการทํากจิกรรมในชวงบาย ครูก็กลาวขอโทษเด็กๆ 
โดยพูดวา “เหนื่อยหรือยังคะ ขอโทษดวยทีค่รูจิ๊บสอนเกนิเวลา”  ครูฝกใหเดก็รูจักขอบคุณทั้งตนเอง
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และผูอ่ืน เมื่อเด็กทําดี ตั้งใจทํางาน ครูก็ใหยกมือไหวขอบคุณตนเอง  พี่โตดูแลหรือชวยนองเล็ก ครู
ก็ใหนองเล็กขอบคุณพี่โต  บางครั้งเด็กมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน ทะเลาะกนั ส่ิงที่ครูทําไมใช
การลงโทษเดก็ แตใหเดก็รูจกัการกลาวคําขอโทษและการใหอภยั อยางในกรณีของ ด.ช. ยูน 
(อนุบาล 2)  ยกเทาโดนหนา ด.ญ. มาลัย (อนุบาล 1) ครูจึงให ด.ช. ยูน ขอโทษนอง  ด.ช. ยูน ยกมือ
ไหวและกลาวขอโทษนอง จากนั้น ด.ญ. มาลัย พยักหนา ครูบอก ด.ญ. มาลัย วา “ยูนเขาไมไดตั้งใจ
นะมาลัย”  สักครูหนึ่ง ด.ช. ยนู ชี้ไปที่เสื้อ ด.ญ. มาลัย ที่มีลายดอกไม และถามวา “ดอกอะไร” 
จากนั้นเด็กทั้งสองคนก็ยิ้มและคุยกันเอง นอกจากนี้ครูยงัเปนตนแบบในการพูดจาสุภาพ มีหางเสียง
ลงทายครับ/คะ ในบางครั้งที่มีการสนทนาพูดคุยกนั เดก็หลงลืมการพูดครับ/ คะ  ครูก็จะย้ําเตือน
โดยใชวิธีเนนเสียงและทวนประโยคใหเดก็รูตัว เชน  ครูถาม ด.ญ. ฟาง (อนุบาล 1) วา “ทําไมฟาง
มาสายคะ”  ด.ญ. ฟาง ตอบวา “ตื่นสาย”  ครูก็ย้ําประโยคเดิมและพดูเนนเสียงคําวา “คะ”  หลายๆ 
คร้ัง จนกวาเดก็จะรูตวัและตอบวา “ตื่นสายคะ”   
 

ในการปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย เด็กๆ สามารถปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
ไทย ยกตัวอยางเชน มีการทํากิจกรรมรวมกนัในวันสําคัญของไทย เชน วันแม วันไหวครู  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา ยกตวัอยางกิจกรรมกอนวนัอาสาฬหบูชาและ 
วันเขาพรรษา เด็กๆ ไดรวมกนัหลอเทียนพรรษาแบบงายๆ มีลักษณะเหมือนเทียนเลมเล็ก จากนัน้
ไดนําไปถวายพระรวมกับครูที่วัดเสนา  ตวัแทนเด็กๆ ไดนําเทียนถวายพระ พระทานไดกลาวกับ
เด็กๆ วา “เด็กๆ ทํากันเองเหรอ หนาตาเหมือนแครอทเลย” เด็กๆ หวัเราะชอบใจ พูดคุยกับพระ 
จากนั้นพระพรมน้ํามนตใหเด็กๆ  เด็กกมลงกราบพระอยางสุภาพ   
 
มาตรฐานที่ 8  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏบิัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมใน 

          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   สนใจและกระตือรือรนในการทํางานจนสาํเร็จและทํากิจกรรมรวมกันกับ 
ผูอ่ืนได 
 

เด็กหองปโปมคีวามสนใจและกระตือรือรนในการทํางานไดสําเร็จ  เดก็สามารถทํางาน
รวมกับเพื่อนในวัยเดยีวกัน หรือทํางานกบัเด็กที่มีอายุแตกตางจากตน เปนผลจากการที่ครูจัดใหเดก็
ทํางานหลากหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมวิทยาศาสตร  ทั้ง
งานกลุมแบบคละอายุหรือแยกอายุ  เด็กรอคอยวาในแตละวนัของการเรยีนรู ครูจะมีงานอะไรใหทํา 
และรองขอจากครู โดยพูดวา “ครูจิ๊บคะ/ครับ หนูอยากทาํงาน”  เมื่อเดก็รูวามีงานใหทํา ก็จะนั่ง
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กอดอกเรยีบรอย รองานจากครู  ในการทํางาน  ครูฝกใหเด็กเปนผูเตรียมอุปกรณ เชน ผสมสี  คนสี 
และฝกใหเดก็ประเมินผลการทํางานของตนเองและเพื่อน เด็กสามารถประเมินการทาํงานของ
ตนเองและเพือ่นไดวา ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ สวยงามหรอืไม และควรจะไดคะแนนหนายิ้ม หนาบึง้ 
หรือหนาเฉยๆ  ยกตวัอยางกรณีในการทํากจิกรรม “ตนไมจากมือเรา” ในหนวยการเรยีนรู “นี่แหละ
ตัวฉัน”  เด็กมกีารสนทนาถามตอบกับครูเกีย่วกับการทํางานของตนเอง 
 

ครูจิ๊บ                : ทําไมงานเราถึงเสร็จคะ 
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) : เพราะชวยกนัทํา 
 ด.ช. หมอก (อนุบาล 1) : เพราะวาเราดู ตาดู  ครูวาทํายังไง และชวยกันทํา 

ด.ช. กบ (อนุบาล 1) : สําเร็จ เพราะวา ทุกคนทําสวย เพราะวาทุกคนตั้งใจ 
ด.ช. ยูน (อนุบาล 2)         : เพราะวาเราปลกูตนไมสําเรจ็ ชวยกันทํางาน  
                                เช็ดพื้นหองกนัสะอาด 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2    มีความรูสึกท่ีดีตออาชพีสุจริต 

 
เด็กมีความรูสึกดีตออาชีพสุจริต รูวาพอแมของตนทํางานเหนื่อยเพื่อไปหาเงินมาใหลูก

เรียนหนังสือ เด็กเตรียมอนุบาลและเด็กอนบุาล 1 บางคน ไมรูวาพอแมของตนประกอบอาชีพอะไร 
รูแตวาไปทํางาน และรูวาพอแมเหนื่อย   เด็กบางคนชอบที่จะเลาถึงอาชีพการทํางานของพอแมตน
ใหเพื่อนๆ และครูฟง  เชน ด.ช. ดอม (อนุบาล 3) และ ด.ญ. ฟาง ซ่ึงเปนพี่นองกนั มพีอแมประกอบ
อาชีพขายเครือ่งดื่ม เชน กาแฟ นมเย็น และขนมปงที่หนาหมูบาน และบอยครั้งที่คุณพอนําขนมมา
ใหเดก็ๆ และครูไดรับประทานกัน  ทั้ง ด.ช. ดอม และ ด.ญ. ฟาง ก็จะบอกกับเพื่อนๆ ดวยความ
ภูมิใจวา “ขนมปงรานพอไก”  “พอไกทํา”  “ฟางชอบกินขนมปงพอไก”  นอกจากนีใ้นเวลาทํา
กิจกรรมตางๆ เชน การเลานทิาน และมีตวัละครที่สามารถนํามาเชื่อมโยงเพื่อที่จะปลกูฝงใหเด็กรัก
ในอาชีพสุจรติได ครูก็จะนาํมาสนทนาพดูคุยกับเด็ก  เชน  เร่ืองนี้มีตาํรวจดวย คณุพอบอยของนอง
ปาน (อนุบาล 1) ก็เปนตํารวจ ตองไปจับผูรายเหมือนกัน  บางครั้งเด็กๆ ก็จะมพีูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ
สุจริต  เชน ในหนวยการเรยีนรู “รักของแม”   เด็กๆ สนทนากันวา “พระราชินีใหทหารขึ้น
เฮลิคอปเตอร เอาของปลอยลงมาใหคน”  “คนไมมีขาวกนิ ทหารก็โยนขาวให”  เปนตน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3   เปนสมาชิกท่ีดขีองสังคมในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
            

เด็กในทุกระดบัชั้นสามารถแสดงออกและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยได จากการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การรองเพลงเคารพธงชาติ และจากกิจกรรมการ
เรียนรู วิธีการที่ครูมักใช ในการปลูกฝงในความเปนประชาธิปไตย คือ  การยกมือลงคะแนนเสียง
เพื่อหาขอสรุปในกจิกรรมตาง ๆ ยกตัวอยางในกจิกรรม “วาวรักงาน” ในหนวยการเรยีนรู “เมื่อเรา
ตองอยูรวมกนั”  ครูแบงงานในหองปโปออกเปน 3 งานใหญๆ คือ ชวยจัดโตะอาหาร  ทําความ
สะอาดหอง และเก็บของเลน  ครูใหเดก็แตละคนยกมือลงคะแนนเสียงวาใครจะทําหนาที่ใดใน
สัปดาหนี้  เดก็แตละคนสามารถใชสิทธิ์ของตนเองได และบอกครูไดวาอยากทํางานอะไร  หรือ
แมแตการดูวีซีดีในกิจกรรมยามบาย  ที่ครูเปดโอกาสใหเด็กนําวีซีดีมาจากบาน ซ่ึงเดก็ๆ ตองชวยกนั
ยกมือวาจะเลือกดูวีซีดเีร่ืองไหน  เสียงขางมากเปนเรื่องใด เดก็ๆ ในหองปโปก็จะไดดูวีซีดีเร่ืองนัน้  
โดยทุกคนตองยอมรับในผลการลงคะแนนเสียงของเพื่อนๆ  
           
มาตรฐานที่ 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1   ถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเองใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจได 
 

เด็กหองปโปมทีักษะในการใชภาษาสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี สามารถถายทอด 
ความรูสึกและเรื่องราวใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจไดเหมาะสมตามวัย  ครูสงเสริมและเปดโอกาสใหเดก็
ไดพูดคยุ สนทนาถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนักนั โดยเฉพาะในกจิกรรมกลุม
ใหญ  หรือการใหเดก็ออกมานําเสนอผลงาน บอกเลาผลงานของตนในการทํากิจกรรมกลุมยอยหรือ
รายบุคคล  ผูวิจัยขอยกตัวอยางการนําเสนอผลงานรายบุคคลของเด็กระดับอนุบาล 1-3 ในการวาด
รูประบายสีภาพลางมือ  ในกจิกรรม “ลางมือทําไมนะ” หนวยการเรียนรู “นี่แหละตวัฉนั”  
 

ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  วาดน้ําทิ้ง น้ําไหลลงทอ สีชมพูคือทอน้ําทิ้ง  
                                                             เชื้อโรคไหลลงทอไป 
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  วาดรูปเชื้อโรค เชื้อโรคมันตกลงทอไปแลว 
 ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1)  :   คนกําลังลางมือ เชื้อโรคกําลังไหลลงทอ 
 ด.ช. หมอก (อนุบาล 1)  :  เชื้อโรคไหลลงทอ เชื้อโรคมีปกบิน 
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 อีกตัวอยางหนึง่ที่แสดงใหเหน็ความสามารถในการใชภาษาของเด็กในทุกระดับชัน้ เปน
ตอนหนึ่งของการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับการลางมือ หลังจากที่ใหเดก็ๆ ดูรูปภาพ “ลางมือเมื่อไร”  
 
 ครูแวว   :   เราควรลางมือเมื่อไรคะ 
 ด.ช. ดอม (อนบุาล 3)  :   กอนกินอาหาร หลังเขาหองน้ํา  
 ด.ช. ริว (อนุบาล 3) :   เลนของเลนมา ตองลางมือ 
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2)  :   หลังเขาหองน้าํ 
 ด.ญ. โบว (อนบุาล 1)  :   ฉี่เสร็จแลว 
 ด.ช. หมอก (อนุบาล 1)  :   กอนกินอาหาร เลนอันนี้(ชี้ไปที่รูปหมา) กต็องลางมือ 
 ด.ช. กัน (อนบุาล 1)  :    เลนของเลนเสร็จแลวก็ตองลางมือ 
 ด.ช. หนุย (อนบุาล 1)  :   ฉี่เสร็จ 
 ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) :   ตอนไปจับหมา กดชักโครก 
 ด.ญ. พิม (เตรยีมอนุบาล) :  ตอนกินขาว 
 
 จากบทสนทนาขางตน แสดงใหเห็นวา เดก็สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นจากภาพมาถายทอด
เปนภาษาใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจได  เด็กเล็กอาจมีคําอธิบายไมชัดเจนอยางพี่โต เชน ด.ญ. พิม ที่บอก
วา “ตอนกนิขาว”  ซ่ึงในความเขาใจของเดก็ก็คอื ลางมือกอนกินขาวนัน่เอง  แตก็สามารถสื่อสารให
ผูอ่ืนเขาใจได   สําหรับเด็กอนุบาล 1-3 สามารถเลาหรือพูดเปนประโยคไดอยางมีลําดับและตอเนื่อง 
มีโครงสรางของประโยค เชน ประธาน  กริยา กรรม เด็กบางคนมีการใชภาษาที่อยูในโลก
จินตนาการ  เชน ด.ช. หมอก (อนุบาล 1) ที่มักจะนําเอาตัวการตูน เชน สไปเดอรแมน ซุปเปอรแมน 
มาโยงกับสิ่งทีเ่รียน เชน “ลําตัวสวนบนเหมือนสไปเดอรแมนที่มือปลอยใยได”    ซ่ึงก็เปน
พัฒนาการตามวัยที่เด็กจะมจีินตนาการสูง และชอบเลนบทบาทสมมติ  เด็กพิเศษที่มภีาวะออทิสติก 
อยาง ด.ช. หนุย (อนุบาล 1) และ ด.ช. แฟม (อนุบาล 1) มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึน้อยางเหน็ไดชัด 
โดยเฉพาะ ด.ช. แฟม เมื่อเปดภาคเรียนใหมๆ ไมคอยพูด พูดเปนภาษาที่ฟงไมรูเร่ือง หลังจากผาน
ไปประมาณกลางภาคเรียน ด.ช. แฟม เร่ิมพูดเปนคําๆ ไดชัดขึ้น และในที่สุดก็สามารถพูดเปน
ประโยคที่สามารถสื่อสารกับเพื่อนและครใูหเขาใจได บอกความตองการของตนเองได เชน “ครู
กอลฟ แฟมปวดฉี”่   
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มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
     
 ในการนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในขอ 10 
ตามตัวบงชี้ที่ 1-6  ซ่ึงเปนความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี   ผูวิจัยไดพิจารณาจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสกิารในแตละหนวยการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวงั  
รวมกับแบบประเมินผลการทํางานและผลงานของเด็ก  และแบบบันทกึกิจวัตรประจําวัน/
พฤติกรรมการเรียนการสอน  โดยผูวิจยักําหนดเกณฑการประเมินไว 2 ระดับ คือ ผาน และ ไมผาน 
โดยเดก็จะตองผานเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป จึงถือวามีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการ ผูวิจัย
ไดนําเสนอใหเห็นในรูปแบบตารางและความเรียงดังนี้  
                 

ตัวบงชี้ท่ี 1 คิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบ หรือพิจารณาความสัมพันธ 
ตามเหตุและผล 
 
ตารางที่ 11  ผลการประเมินความสามารถในการคิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบ 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 1 2 3 4 6 8 9 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
9. ด.ช.อารม อนุบาล 1 0 0 + + + + + 5 71.42 : ผาน  
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 + + + - + + + 6 85.71 : ผาน 
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 

 



 

 

    198 

ตารางที่ 11  (ตอ)  
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 1 2 3 4 6 8 9 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน  
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - + - + + - - 3 42.85 : ไมผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 - + - + + - - 3 42.85 : ไมผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 - + + + + + + 6 85.71 : ผาน 
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + + + + + + + 7 100.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล - - - 0 + 0 0 1 14.28 : ไมผาน  
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล + + + 0 + + + 6 85.71 : ผาน 

 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 

   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 
      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 

   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 
      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 

                 กิจกรรม 
 
 จากตารางที่ 11  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน 23 
คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมนิอยูในระหวางรอยละ 71.42-100.00  แสดงใหเห็นวา เดก็
สวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบ  และ
พบวามีเดก็จํานวน 3 คน ที่ไมผานการประเมิน คือ ด.ช. แฟม และด.ช. บี  ในระดบัอนุบาล 1 มี
คะแนนในระดับรอยละ  42.85  เทากัน และ ด.ช. เกง ในระดับเตรียมอนุบาล มีคะแนนในระดับรอย
ละ 14.28   สาเหตุที่ ด.ช. แฟม และ ด.ช. บี ไมผานการประเมิน เนื่องจากวาเด็กทั้งสองคนนี้เปนเด็ก
พิเศษ  ด.ช. แฟม มีภาวะออทิสติก สวน ด.ช. บี  มีพัฒนาการชากวาวัย เด็กไมสามารถสื่อสารหรือ
แสดงออกทางพฤติกรรมวาสามารถคิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะสวนประกอบไดตามผลการ
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เรียนรูที่คาดหวังบางหนวยการเรียนรู   สําหรับ ด.ช. เกง นั้นมีพัฒนาการปกติ แตขาดเรียนบอย  
และมีสมาธิในการเรียนรูนอยกวาเด็กในระดับเดยีวกัน บางครั้งไมไดเขารวมกิจกรรม จึงทําใหครู
ไมสามารถประเมินไดอยางตอเนื่องได   
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา เดก็ใน 
ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 สามารถคิดไดโดยการสื่อสารทางภาษาและการแสดงออกทาง
พฤติกรรม  ซ่ึงเด็กมคีวามสามารถในการคิดในแตละระดับชั้นแตกตางกันตามระดับพัฒนาการ 
ยกตวัอยางสถานการณในกจิกรรมการเรียนรู “ของเธอ ของฉัน ของเรา” ในหนวยการเรียนรูที่ 2 
“เมื่อเราตองอยูรวมกนั”  ที่ครูใหเดก็สัมผัสส่ิงของเครื่องใชที่อยูในกลองที่มีผาคลุมไว เมื่อเด็กหยิบ
ไดส่ิงใดก็ใหบอกวาคืออะไร  เอาไวทําอะไร และควรเก็บไวที่ไหน ซ่ึงเด็กในแตละระดับชั้นแสดง
ใหเห็นถึงความสามารถในการคิดจําแนกแจกแจงโดยแยกแยะสวนประกอบ ที่แตกตางกันดังนี้  
 
 ด.ช. ริว (อนุบาล 3)   : ดินสอ เปนของสวนรวม หนาที่ของดินสอเอาไวเขียน  

เก็บในแกว  (จากนั้นเดินไปเก็บที่แกวใสดนิสอ) 
 ด.ช. ดอม (อนบุาล 3)       : ผากันเปอน เอาไวกนัเปอน เก็บในตะกรา  

(จากนั้นเดนิไปใสในตะกราหนาหองน้ํา) 
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) : หนังสือ หนังสือเอาไวอาน เปนของทุกคนในหอง อยู 

ที่มุมหนังสือ (จากนั้นเดินไปเก็บที่ชั้นหนังสือ) 
 ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1)   : แปง เอาไวทาตัว (ไมบอกวาอยูที่ไหน แตเดินไปเก็บที ่

โตะครูไดถูกตาํแหนง) 
 ด.ช. กัน (อนบุาล 1)  : ไมแขวนเสื้อ เอาไวแขวนเสือ้ แขวนกางเกง  

(ไมรูวาเก็บที่ไหน ครูให ด.ช. ดอม พานองไปเก็บ) 
 ด.ช. หมอก (อนุบาล 1)   : ไมบล็อก เปนจิกซอวไมของเลน 

(เดินไปเก็บทีมุ่มของเลน)  
 ด.ช. บี (อนุบาล 1) : หยิบสิ่งของขึ้นมาได แตพูดไมได บอกไมได  

เพื่อนๆ ชวยบอกวา “แปรงสีฟน มันมีเชื้อโรค  
เปนของสวนตัว”  

 ด.ช. หนุย (อนบุาล 1) : ครูให ด.ช หนุย พูดตามครวูา “สี”   
(ด.ช. หนุย เดนิเอาสีไปเก็บไดที่ช้ัน) 
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 ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล): นม นมของปุน กินไมได  
(ครูถามทีละคําถามใหตอบ เชน “นมของใคร”   
“คนอื่นกินไดไหม” ) จากนัน้ให ด.ญ. แนน 
พานองไปเก็บนมที่ชองเก็บของ 

 ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล):  ยา เอาไวทา กนิไมได  
(ครูถามทีละคําถามใหตอบ เชน “ยาเอาไวทํา 
อะไร”  “เก็บทีไ่หน” ) จากนัน้ ด.ญ. ลูกพลับเดินไป 
เก็บยาแซมบัคที่โตะครูไดถูกตอง 

   
 จากคําตอบของเด็กแสดงใหเห็นความแตกตางในแตละระดับชั้น เด็กอนุบาล 2-3 สามารถ
บอกไดวาสิ่งนีค้ืออะไร มีหนาที่อะไร เก็บไวที่ใด โดยไมตองถามทีละคําถาม  สําหรับเด็กเล็กอยาง
อนุบาล 1 และเตรียมอนุบาล หรือเด็กพเิศษ (ด.ช หนุย  ด.ช.บี) ครูตองถามทีละคําถาม บางคําถาม
เด็กตอบหรืออธิบายไมไดแตใชการปฏิบัติที่แสดงออกใหรูวาเขาใจในสิ่งนั้น  เทคนคิที่ครูใชคือ 
การใชคําถามที่แตกตางกันในแตละระดับชั้น ในเด็กอนบุาล 2-3 ครูจะใชคําถามที่ซับซอน เชน 
เอาไวทําอะไร ถาไมมีใชจะเปนอยางไร  สวนเด็กเล็กครูใชคําถามสั้นๆ  และใหใชประสาทสัมผัส 
เชน จับ ด ูดม ประกอบการตอบคําถาม  นอกจากการใชคาํถาม ครูฝกใหเด็กคดิโยนิโสมนิการในวธีิ
นี้โดยการใหเด็กลงมือปฏิบัติงานรวมกนั และใชผลจากการทํางานมาสอนใหเดก็รูวาตนเองและ
ทุกๆคน ทุกๆ ส่ิง ลวนสําคัญและเปนสวนหนึ่งในสิ่งที่ตนกําลังทําอยูหรือเขาไปเกี่ยวของ  เชน ใน
การทําปายนิเทศสมาชิกหองปโป  ครูไดแบงหนาที่การทํางาน เชน ตดักระดาษแข็ง วาดรูป ระบาย
สี ติดรูปถาย  หลังจากที่ทํางานเสร็จแลว ครูมีคําถามใหเด็กคิด  เชน  “ถาไมมีพี่โตคอยตัดกระดาษ
เปนรูปมังคุดให จะเปนอยางไร”  “ถาไมมีนองเล็ก ชวยระบายสีตกแตงปายจะเปนอยางไร”  “ถา
เด็กๆ ไมชวยกนัทํางาน งานจะเปนอยางไร”  เด็กๆ ชวยกนัตอบวา “ทําไมได  งานไมเสร็จ งานเสร็จ
เพราะเราชวยกัน”  คําตอบของเด็กๆ ไดสะทอนวาเดก็ๆ เขาใจบทบาทหนาที่ ความสาํคัญของ
ตนเองและคนอื่นๆ ความคิดเหลานี้จะทําใหเด็กสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได รูวาคนอื่นๆ กม็ี
ความสําคัญไมตางจากตนเอง 
 
  อีกเทคนิคหนึง่ที่นํามาใชในการฝกใหเด็กรูจักจําแนก แยกแยะสิ่งตางๆ  คือการใช
ไดอะแกรมรูปภาพวงกลมสองวงซอนกัน ใหตรงกลางทีซ่อนกันแทนสิ่งที่เหมือนกนั และสวนที่ไม
ซอนกันแทนสิ่งที่ตางกัน ยกตัวอยางในการสอนใหเดก็รูความแตกตางระหวางผูใหญกับเด็ก  ครูเริ่ม
โดยการใหเดก็ที่ตัวเล็กที่สุดในหอง คือ ด.ญ. ลูกพลับ ออกมายืนเทยีบกับครู จากนัน้จึงใหเดก็
ชวยกันคิดและตอบคําถามทีละประเดน็ เชน “ลูกพลับเปนเด็ก ครูจิ๊บเปนผูใหญ ไมเหมือนกัน
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ตรงไหน”  จากนั้นครูจึงเขยีนและวาดรูปประกอบสิ่งที่เด็กตอบลงในไดอะแกรม  ยกตัวอยาง
คําตอบของเด็กเชน “สมอง สมองเล็ก สมองใหญ (อนุบาล3)”  “ไปทํางานไกลๆ ได พอไกขับรถ
กระบะ (อนุบาล 3)”  “ใชมีดได เด็กใชไมได(อนุบาล 2)”  “ผูใหญตัวใหญ เด็กตวัเล็ก (อนุบาล 1)”  
“มีนมเล็ก (อนุบาล 2)”  ส่ิงที่เด็กตอบไมใชแคส่ิงที่เด็กเหน็แครูปรางทางกายภาพ แตเด็กสามารถ
เชื่อมโยงกับประสบการณเดมิที่เด็กรู เชน ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ที่ตางกันของเด็กและ
ผูใหญ    
 
ตารางที่ 12  ผลการประเมินความสามารถในการคิดจําแนกแจกแจงโดยเหตุปจจยั หรือการคิด 

      พิจารณาความสัมพันธตามเหตุและผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 2 5 6 7 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน 
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน 
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 0 + + + 3 75.00 : ผาน  
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + - + 3 75.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 + + - + 3 75.00 : ผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + + - + 3 75.00 : ผาน  
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + - + 3 75.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - - - 0 0 00.00 : ไมผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 + - - + 2 50.00 : ผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 + - - + 2 50.00 : ผาน 
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ตารางที่ 12  (ตอ)  
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                 กิจกรรม 
 

 จากตารางที่ 12  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน 24 
คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมนิอยูในระหวางรอยละ 50.00-100.00  แสดงใหเห็นวา เดก็
สวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดจําแนกแจกแจงโดยเหตปุจจัย หรือคิดพิจารณา
ความสัมพันธตามเหตุและผล  และพบวามเีด็กจํานวน 2 คน ที่ไมผานการประเมิน คือ ด.ช. บี  
ระดับอนุบาล 1 มีคะแนนในระดับรอยละ  0.00  และ ด.ช. เกง ระดับเตรียมอนุบาล มีคะแนนใน
ระดับรอยละ 25.00 สาเหตุที่ ด.ช. บี ไมผานการประเมนิ เนื่องจากวาเด็ก มีพัฒนาการชากวาวยั ไม
สามารถสื่อสารหรือแสดงออกทางพฤติกรรมวาสามารถคิดจําแนกแจกแจงโดยเหตุปจจัย หรือคิด
พิจารณาความสัมพันธตามเหตุและผลไดตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัในแตละหนวยการเรียนรู   
สําหรับ ด.ช. เกง นั้นมีพัฒนาการปกติ แตขาดเรียนบอย มีความสนใจในการเรียนนอย ไมรับรูในสิง่
ที่ครูสอน และบางครั้งไมไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการประเมิน จึงทําใหครูไมสามารถ
ประเมินไดอยางตอเนื่องได   

 
 
 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 2 5 6 7 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล + - - + 2 50.00 : ผาน 
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + + - + 3 75.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล + - - 0 1 25.00 : ไมผาน 
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล + - - + 2 50.00 : ผาน 
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จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา  
เด็กในระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 สามารถคิดจําแนกแจกแจงโดยเหตุปจจยั หรือคิดพิจารณา
ความสัมพันธตามเหตุและผลไดโดยการสือ่สารทางภาษาและการแสดงออกทางพฤติกรรม  การให
เหตุผลของเดก็ในแตละระดบัชั้นมีความแตกตางกัน ยกตัวอยางในกจิกรรมการเรียนรู 
“น นม”   หลังจากที่เดก็ไดเรียนรูคุณโทษของนม น้ําอัดลม และไดทดลองและสังเกตความ
เปล่ียนแปลงของน้ํานม น้ําอดัลม และน้ําเปลา หลังจากที่ใสตะปูขึ้นสนิมลงไป  ครูมีคําถามกับเดก็ๆ 
วา “นม กับ น้าํอัดลม เด็กๆ จะเลือกดื่มน้ําอะไร เพราะอะไร”  คําตอบของเด็กๆ แสดงใหเห็นดังนี ้

 
ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) : นม  เปบซี่มันกัดกระเพาะ 
ด.ช. นิว (อนุบาล 3) :  กินนมแลวโตวัย เปบซี่กดักระเพาะ 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  กินนม กินน้ําอัดลมแลวปวดทอง 
ด.ญ. ใบตอง (อนุบาล 2)   :  กินนมมีประโยชน ตวัสูง กนิเปบซี่ไมม ี

ประโยชน   กดัทอง 
ด.ญ. มาลัย (อนุบาล 1) :  กินนมจะไดโตเร็วๆ 
ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) :  เปบซี่ไมดี กัดทอง 
ด.ช. หมอก (อนุบาล 1) :  เปบซี่ กินไมได มันกัดทอง กินน้ํากับนมดกีวา 
ด.ช. พล (อนบุาล 1) :  กินเปบซี่แลวตายเลย ไมกิน  
ด.ช. กัน (อนบุาล 1) :  กินนม เปบซี่ไมกิน ปวดทอง 
ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล) :  ไมดี (ชี้ไปทีน่้าํอัดลม) 
ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล) :  กินโคกไมดี  กินน้ําเปลาดกีวา 
ด.ญ. พิม (เตรยีมอนุบาล) :  กินนมดี เปบซี่ไมดี  
 
จากคําตอบของเด็กในขางตน จะเห็นวา เดก็โตระดับอนบุาล 2-3 สามารถบอกได 

วา ดี ไมดี อยางไร มีการอธิบายเหตุผลและใชคําศัพทที่ยากขึ้น  สําหรับเด็กอนุบาล 1 นั้นสามารถ
อธิบายเหตุผลไดเชนกันดวยคําสั้นๆ บางครั้งคําตอบถูกตอง แตการใหเหตุผลอาจจะไมถูกตอง
ทั้งหมด  เชน “กินเปบซี่แลวตายเลย”   ซ่ึงครูจะตองอธิบายใหเด็กเขาใจความจริงใหถูกตองดวย ใน
เด็กเล็กอยางเตรียมอนุบาล เดก็รูวาสิ่งไหนดหีรือไมดีตอตนเอง แตดวยพัฒนาการทางภาษาอยูใน
ระดับที่ยังไมสามารถอธิบายเหตุผลไดชดัเจน คําตอบของเด็กจึงบอกไดวา “ดี ไมดี กิน ไมกนิ”  
บางครั้งที่เด็กสื่อสารดวยคําพูดไมได เดก็ก็ใชทาทางแทนคําตอบ เชน  ใชมือช้ี พยกัหนา ตามองไป
ที่ส่ิงนั้น  
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 ในการฝกใหเด็กรูจักคดิจําแนกแจกแจงโดยเหตุปจจยั ครูมักมีกิจกรรมนําใหเด็กรวมทํา
กอน เชน การเลานิทาน การดูวีซีดี  การทดลองวิทยาศาสตร จากนั้นจึงสนทนาถามตอบกับเด็กๆ  
เทคนิคที่ครูใชในการตั้งคําถามเพื่อใหเด็กสามารถบอกเหตุและผลของสิ่งตางๆ นั้น ครูเลือกใช
คําถามงายๆ โดยเริ่มจากการมีคําถามนําในเรื่องนั้นๆ กอน เชน “เกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องนี”้ 
จากนั้นจงึใชคาํถาม เชน “ทําไมเด็กคนนี้จึงรองไห”   “เราทําอยางนี้ไดไหม ทําไมถึงทาํได ทําไมถึง
ทําไมได”    “เพราะอะไรกระรอกนอยถึงหกลม”  เปนตน  ในเด็กเล็กบางครั้งครูจะเรียกมาถาม
ใกลๆ ใหดภูาพหรือของจริงประกอบ  จากนั้นครูจะจดคําตอบของเด็กทกุคนลงบนกระดาน และ
นํามาสรุปรวมกันอีกครั้งเพื่อใหเขาถูกตองตรงกัน  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2  คิดแกปญหาไดขณะทํากิจกรรม กิจวัตรประจําวัน 
 

ตารางที่ 13  ผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 3 6 8 9 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + + + 4 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 0 + + + 3 75.00 : ผาน 
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 0 + + + 3 75.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + + + 4 100.00 : ผาน  
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 - + + + 3 75.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 0 + + - 2 50.00 : ผาน  
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
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ตารางที่ 13  (ตอ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                       กิจกรรม 
 

จากตารางที่ 13  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน 22 
คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมนิอยูในระหวางรอยละ 50.00-100.00  แสดงใหเห็นวา เดก็
สวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดแกปญหา และพบวามีเดก็จํานวน 4 คน ที่ไมผาน
การประเมิน คือ ด.ช. บี  และ  ด.ช. แฟม ในระดับอนุบาล 1  ด.ช. เกง และ ด.ญ. พิม ในระดับเตรียม
อนุบาล  มีคะแนนในระดับรอยละ  0.00 เทากัน  สาเหตุที่ ด.ช. บี  ด.ช. แฟม ไมผานการประเมินนัน้ 
ก็ดวยเหตุผลดังที่ใหไวในขางตน วาเด็กทั้งสองคนเปนเดก็พิเศษ ไมสามารถสื่อสารหรือแสดงออก
ทางพฤติกรรมวาคิดแกปญหาไดตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละหนวยการเรยีนรู  อีกทั้งยังขาด
เรียนบอย ทําใหประเมินพัฒนาการไดอยางไมตอเนื่อง  เชนเดียวกนักับ ด.ช. เกง ที่มพีัฒนาการปกติ  
แตมีความสนใจในการเรียนและเขารวมกจิกรรมนอย ไมสามารถสื่อสารหรือแสดงออกทาง
พฤติกรรมวาคดิแกปญหาได  และหยุดเรยีนไปตั้งแตกลางภาคเรียน จึงทาํให ด.ช. เกง ไมผานเกณฑ
การประเมิน   สําหรับ ด.ญ. พิม นั้น สาเหตุที่ไมผานการประเมิน เนื่องจากวา ในการทํางานที่ตอง

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 3 6 8 9 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + - + + 3 75.00 : ผาน  
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - - 0 0 0 00.00 : ไมผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 0 - - 0 0 00.00 : ไมผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 + + + + 4 100.00 : ผาน 
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 + - + + 3 75.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล 0 - + + 2 50.00 : ผาน  
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล 0 - - - 0 00.00 : ไมผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล - - 0 0 0 00.00 : ไมผาน 
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล 0 + + + 3 75.00 : ผาน 
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อาศัยทักษะในการแกปญหาในแตละหนวยการเรียนรู ด.ญ. พิม ไมสามารถแกปญหาของตนเองได  
เชน ไมกลาสมัผัสกาว ดินเหนียว เพราะกลัวเปอน และไมบอกครูหรือขอความชวยเหลือจากครูเมือ่
เกิดปญหา ใชการรองไหหรือการนั่งเฉยแทนการแกปญหา จึงไมไดทํางานตามที่กําหนดไว  อีกทั้ง
ในเวลาทํางานมักขาดสมาธิ ลุกเดินไปมา ครูตองย้ําเตือนบอยๆ   
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา สวน 
ใหญครูประเมนิความสามารถจากการใหเดก็ลงมือปฏิบัติ  เนื่องจากพัฒนาการของเดก็ในวัยนี้
เรียนรูไดดีจากการไดสัมผัสและลงมือกระทาํ เด็กจะไดเผชิญปญหาจริงๆ จากการทํางาน และลงมือ
แกปญหาดวยตนเอง  ดวยการคิดแกปญหาเปนทักษะการคิดที่มีกระบวนการ มีขั้นตอน ดังนั้นใน
การฝกใหเด็กคิดแกปญหา ครูจึงใหเด็กทาํงานตามขั้นตอน ศึกษาตั้งแตวาปญหาคืออะไร  สาเหตุ
ของปญหาคืออะไร  มีวิธีใดที่จะแกปญหาไดบาง จากนัน้จึงชวยกนัลงมือแกปญหา  ดังใน
สถานการณของการทํากิจกรรมการเรียนรู “แมของคนไทย”  ในหนวยการเรียนรูที่ 6 “รักของแม”  
ที่ครูใหเดก็ๆ ชวยกันทําปายนิเทศวนัแมแหงชาต ิ
 

ครูแวว   :   เรามีบอรด เรามีรูปพระราชินี จะทําอะไร 
กันดีคะ 

เด็กหองปโป  :   เอามาติด ทําใหสวยๆ ติดดอกไม ระบายสี  
เขียน ไวใหคนอื่นมาดูหองเรา 

ครูแวว   :   ตกลงวาวนันี้เรามีงานอะไรที่ตองทําคะ 
เด็กหองปโป   :   ทําบอรดวันแม 
ครูแวว   :  แลวเราทําบอรดวันแมไปทาํไม 
ด.ช. ดอม (อนบุาล3)  :  เปนวนัเกดิพระราชินี วนัศุกรคุณพอคุณแม 

จะมาดู  
ด.ช. นิว (อนุบาล 3)  :  หองเราจะไดสวยงาม 
ด.ช. ยูน (อนุบาล2) :  ใหคุณพอคุณแมมาดู คุณพอคุณแมภูมิใจ 

ที่เรามาโรงเรียน วาเราตั้งใจทํา 
ด.ช. หนแูดง (อนุบาล 2)  :  ผูปกครองมา 
ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) :   จะได แมหนูจะไดยิ้ม พอไกจะไดยิ้ม 
ด.ช. กบ (อนุบาล 1) :  ใหสวยงามมาก 
ด.ช. อารม (อนุบาล 1)  :  ใหมามาดวูามนี้ําใจ  
ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล) :  (ไมตอบแตทวนคําถามครู) 
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ด.ญ. พิม (เตรยีมอนุบาล) :  ใหคุณพอคุณแมมาดู จะไดรูวาทําอยางไรถึง 
ไดหนายิ้ม 

ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล) :  ใหพอแม 
ครูแวว   :   ครูมีกระดาษใหกลุมละ 1 แผน มีสี มีกาว  

มีกระดาษสวยๆให เดก็ๆ ลองชวยกันคิดวา 
จะทําอยางไรใหสวย 

 
จากนั้นครใูหเด็กทํางานเปนกลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 4 กลุม โดยคละอายุเด็ก  

ในการสังเกตการทํางานและวิธีการแกปญหาของเด็ก  ผูวิจัยพบวา เดก็นั่งทํางานเปนกลุมอยางตั้งใจ 
มีสมาธิดี  มีเด็กเล็กบางคน เชน ด.ญ. พิม (เตรียมอนุบาล) ที่ชอบลุกเดนิไปมา เดก็ชวยกันติดรูปพระ
ราชินีลงในกระดาษที่ครูให  มีการแบงหนาที่กันทํางาน เชน วาดรูป ระบายสี  ติดรปู ติดดอกไม ใน
การทํางานครูเปนผูคอยแนะนํา เชน กลุมของ ด.ญ. ใบตอง ติดรูปดอกไมเต็มหนาพระราชินี ครูจึงมี
คําถามใหเด็กคิดวา “ครูมองไมเห็นหนาพระราชินีเลย ทาํอยางไรดีหละคะ”  เด็กๆ ไมตอบคําถามครู 
แตชวยกันดึงดอกไมออกจากรูปพระราชนิี   เมื่อทํางานเสร็จแลว ครูใหตัวแทนแตละกลุม กลุมละ 2 
คน ออกมาติดรูปภาพที่ปายนเิทศ  โดยใหเด็กๆ ชวยกันคดิวาจะติดตรงตําแหนงไหนของปาย ใน
กลุมที่สองติดรูปภาพเต็มกลางพื้นที่ปายนิเทศ ทําใหกลุมที่สามไมสามารถหาที่ติดได แมจะพยายาม
จะติด  ครูจึงใหกลุมที่สองมาแกไขงานของตนเอง โดยใหเด็กทําดวยตนเอง  ด.ช. ดอม (อนุบาล 3) 
ออกมาและยายรูปกลุมตนเองมาติดเยื้องริมปายแทน จากนั้นสองกลุมที่เหลือจึงนํารูปมาติดได
สําเร็จ สวยงาม 

 
จากสถานการณขางตน จะเห็นวาเดก็ไดเรียนรูกระบวนการแกปญหา ตั้งแตขั้น 

แรกคือ เราจะทําอะไรจากสิง่ที่มี  ทําไมเราตองทํา  และเราจะทําอยางไร จากนั้นในขั้นสุดทายที่
เด็กๆ ไดลงมือทํางาน และในขณะเดยีวกนัที่ลงมือทํางาน เด็กๆ ไดเจอปญหาที่ตองแกไข เชน   
ทําอยางไรเมื่อติดรูปดอกไมเยอะเกินไป  ทาํอยางไรใหเพือ่นมีพื้นที่ในการติดรูปได ทาํอยางไรเมื่อ
นองเล็กระบายสีจนเปอนไปทั้งกระดาษ   ซ่ึงความสามารถในการแกปญหาของเด็กในแตละ
ระดับชั้นมีความแตกตางกันตามระดับพัฒนาการ จากการสังเกตของผูวิจัย เด็กในระดับเตรียม
อนุบาลและอนุบาล 1 สามารถบอกไดเมื่อตนเองเจอปญหา  เชน “ครูจิ๊บกระดาษไมพอ ดอกไม
หมด”  ในระดบัอนุบาล 2  เดก็สามารถแกปญหาไดจากการชี้แนะจากคร ู อยางในกรณขีอง  
ด.ญ. ใบตอง ในขางตน  สําหรับพี่โตอนุบาล 3  จะเหน็วาจะพยายามแกปญหาดวยตนเองกอนทีจ่ะ
ขอความชวยเหลือจากครู เชน กาวในกลุมหมด พี่โตกจ็ะเดินไปเทกาวจากโตะกลางหนาหองมาให
นองๆ ไดใชทาํงานตอ เปนตน 



 

 

    208 

ตัวบงชี้ท่ี 3  คิดพิจารณาเหตกุารณ สิ่งตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณและโทษ 
 
ตารางที่ 14  ผลการประเมินความสามารถในการคิดคณุโทษและทางออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 2 3 5 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + + 3 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + + 3 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + + 3 100.00 : ผาน  
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + 0 + 2 66.66 : ผาน 
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + + 3 100.00 : ผาน  
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + + 3 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + + 3 100.00 : ผาน  
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 0 + + 2 66.66 : ผาน  
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน  
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน 
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 + 0 + 2 66.66 : ผาน  
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 0 + + 2 66.66 : ผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน  
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน 
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน  
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - - - 0 00.00 : ไมผาน  
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 - + + 2 66.66 : ผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 + + + 3 100.00 : ผาน  
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 - + + 2 66.66 : ผาน 
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ตารางที่ 14  (ตอ)   
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                      กิจกรรม 
 

จากตารางที่ 14  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน 25 
คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมนิอยูในระหวางรอยละ 66.66-100.00  แสดงใหเห็นวา เดก็
สวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดคุณโทษและทางออก  และพบวามีเด็กเพียง 1 คน ที่
ไมผานการประเมิน คือ ด.ช. บี  ในระดบัอนุบาล 1  มีคะแนนในระดับรอยละ  0.00 สาเหตุที่ ด.ช. บี  
ไมผานการประเมินนัน้ คือ เด็กไมสามารถสื่อสารหรือแสดงออกทางพฤติกรรมวาคดิคุณโทษและ
ทางออกไดตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัในแตละหนวยการเรียนรู และขาดเรียนบอย จงึทําใหไมผาน
เกณฑการประเมิน   
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา  
เด็กหองปโปสามารถคิดคุณโทษและทางออกไดโดยส่ือสารทางภาษาและแสดงออกทางพฤติกรรม  
ในการประเมนิครูพิจารณาจากสิ่งที่เด็กปฏบิัติเปนสําคัญ เนื่องจากในเดก็เล็กอยางเตรียมอนุบาล 
อนุบาล 1 หรือเด็กพิเศษบางคน ไมสามารถสื่อสารหรือแสดงออกทางภาษาใหเขาใจได  ยกตวัอยาง
ในกจิกรรมการเรียนรู “เก็บ เก็บ เกบ็”  ในหนวยการเรยีนรูที่ 2 “เมื่อเราตองอยูรวมกนั”  ครูใชการ
เลานิทานเรื่อง “กระรอกนอยไมมีระเบยีบ” เปนสื่อใหเดก็แสดงความคดิเกีย่วกับโทษของการไม
รูจักเก็บของเลนใหเขาที่  มีบทสนทนาดังนี ้
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 2 3 5 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล - + + 2 66.66 : ผาน  
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + + + 3 100.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล + 0 + 2 66.66 : ผาน  
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล - + + 2 66.66 : ผาน 
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ครูจิ๊บ    :  ถาเด็กๆ ไมเกบ็ของเลนเหมอืนกระรอกนอย  
จะเกิดอะไรขึ้น? 

ด.ช. นิว (อนุบาล 3)  :  หกลม เจ็บขา 
ด.ช. ริว (อนุบาล 3) :  ล่ืน และหวัแตก 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  เดี๋ยวล่ืนตรงพืน้ 
ด.ช. หนแูดง (อนุบาล 2) :  เหยยีบของเลน 
ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1)  :  ล่ืนลม แมก็แปะปาสเตอรใหนองฟาง 
ด.ญ. ปาน (อนุบาล 1)   :  หกลม 
ด.ญ. โบว (อนบุาล 1) :  . . . (ตอบไมได) 
ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล)  :  ล่ืน 
ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล) :  . . . (ตอบไมได) 
ครูจิ๊บ    :   เด็กๆ อยากเปนอยางกระรอกนอยไหม? 
เด็กหองปโป   :  ไมอยาก 
ครูจิ๊บ   :  ถาไมอยากแลวตองทําอยางไร? 
ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  เก็บของเลน 
ด.ญ. ใบตอง (อนุบาล 2) :  เก็บของเลนใหเรียบรอย 
 
หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนรู ครูและผูวิจยัไดรวมสังเกตพฤติกรรมการเก็บ 

ของเลนของเด็ก พบวา เด็กสวนใหญสามารถเก็บของเลนไดดวยตนเองโดยครูไมตองเตือน เชน 
ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล)  ด.ญ. ปุน (เตรียมอนุบาล) ด.ญ. แพรว (อนุบาล 1) ด.ญ. ปาน 
(อนุบาล 1)  เดก็บางคนที่ครูตองเตือนแตกป็ฏิบัติตามได เชน ด.ช ดอม (อนุบาล 3) ด.ช. ยูน 
(อนุบาล 2)  ด.ญ. ฟาง (อนุบาล 1)  ผลการประเมินสะทอนใหเห็นวา ในการฝกใหเดก็คิดคุณโทษ
และทางออกไดนั้นตองควบคูกับการฝกปฏิบัติ  ซ่ึงครูจะตองเปนตนแบบที่ดีในการปฏิบัติและคอย
ย้ําเตือนใหเด็กเกิดความเคยชนิ   
 

เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใชในการฝกคุณโทษและทางออกใหแกเดก็ คือ การใชคําถามใน
ลักษณะที่วา “ถา. . . แลวจะเกิดอะไรขึ้น”   ซ่ึงกอนที่ครูจะใชคําถามนี้ ก็จะมกีิจกรรมใหเดก็ทํา
เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ  มคีวามรู และประสบการณเพยีงพอที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดซึ่งกนั
และกัน เชน การเลานิทาน การวาดภาพประกอบการเลาเรื่อง การรองเพลง การทดลอง การสาธิต 
เปนตน  ผูวจิัยขอยกอีกหนึ่งตัวอยางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู “เด็กดีแปรงฟน”  หนวยการ
เรียนรูที่ 3 “นี่แหละตวัฉัน”  ที่ครูเร่ิมกิจกรรมโดยใหเด็กจับคูอาปากดฟูนของเพื่อนวาเหน็อะไรบาง 
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จากนั้นมาชวยกันวาดลงบนกระดาน  ตอดวยการรองเพลง “แปรงฟน” ทําทาประกอบการแปรงฟน 
และเรียนรูวิธีการแปรงฟน  จากนั้นครแูละเด็กสนทนากนัเกี่ยวกับโทษของการไมแปรงฟน มีบท
สนทนาดังนี ้

 
ครูแวว   :  ถาเราไมแปรงฟนจะเกิดอะไรขึ้น? 
ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  ปวดฟน เศษอาหารติดฟน หนอนขึ้น  

ใหคุณหมอถอนฟน 
ด.ช. นิว (อนุบาล 3)  :  ฟนจะหลุด หลุดเขาคอไปเลย 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  ฟนดํา 
ด.ช. หมอก (อนุบาล 1) :  แฮกกี้ ดักกี้ อยูติดฟน (ชื่อแมงกินฟนใน 

นิทานที่เดก็เคยอาน) 
ด.ช. ตนน้ํา (อนุบาล 1) :   ฟนผุ 
ด.ญ. แพรว (อนุบาล 1)  :  ฟนผุ ปวดฟน 
 
ด.ช. อารม (อนุบาล 1)  :  ฟนผุ ฟนดําๆ 
ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) :  ปวดฟน ถอนฟนเหมือนนองฟาง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4  รูจักพิจารณาคณุคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ  

 
ตารางที่ 15  ผลการประเมินความสามารถในการคิดคณุคาแท คุณคาเทียม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 5 8 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน 
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ตารางที่ 15  (ตอ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                       กิจกรรม 
 

จากตารางที่ 15  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน 17  
คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมนิอยูในระหวางรอยละ 50.00-100.00  แสดงใหเห็นวา เดก็
สวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดคุณคาแท คุณคาเทียม  และพบวามีเด็กจํานวน 9  
คน ที่ไมผานการประเมิน  เปนเด็กในระดับอนุบาล 1 จํานวน 6 คน จาก 15 คน คือ   

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 5 8 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน  
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน 
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน  
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน 
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 - - 0 00.00 : ไมผาน 
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 + - 1 50.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล - - 0 00.00 : ไมผาน 
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + - 1 50.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล - - 0 00.00 : ไมผาน 
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล - - 0 00.00 : ไมผาน 
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ด.ช. พล  ด.ช. หนุย  ด.ญ. โบว  ด.ช. บี  ด.ช. แฟม  และ ด.ญ. แพรว   และเปนเด็กในระดับเตรยีม
อนุบาล 3 คน จาก 4 คน  คือ  ด.ญ. ปุน  ด.ช. เกง และ ด.ญ. ลูกพลับ  เด็กทั้ง 9 คน ไมสามารถบอก
เลาดวยคําพูดหรือแสดงออกทางพฤติกรรมวามีความเขาใจในการคดิคณุคาแท คณุคาเทียม  ซ่ึงเด็ก
บางคนเปนเดก็พิเศษ อยาง ด.ช. หนุย   ด.ช. บี  และ ด.ช. แฟม บางคนมีพัฒนาการทางภาษาชากวา
เพื่อนในวยัเดยีวกัน เชน ด.ช. พล   ด.ญ. โบว ด.ญ. ปุน   
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา  
ในการคิดคณุคาแท คณุคาเทียมของสิ่งตางๆ นั้น  เด็กหองปโปสามารถเขาใจไดในระดับที่แตกตาง
กันตามระดับอายุและพฒันาการ  จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาเด็กบางคนในระดับเตรยีม
อนุบาล และระดับอนุบาล 1  ไมสามารถเขาใจในวิธีคิดนี ้ เนื่องจากการคิดคุณคาแท คณุคาเทียม 
ตองอาศัยการคิดโยนิโสมนสิการวิธีอ่ืนๆ เขามาชวย เชน การคิดจําแนกแจงแจงโดยเหตุปจจยัและ
โดยแยกแยะสวนประกอบ  การคิดคุณโทษและทางออก มาเปนพื้นฐานในการคิด ดงันั้นถาเด็กไม
สามารถคิดโยนิโสมนสิการในวิธีทีก่ลาวมานี้ ก็ยากที่จะเขาใจในการคดิคุณคาแท คณุคาเทียม 
เพราะเปนวิธีคดิที่มีความซับซอนกวาวิธีคิดอื่นๆ   เพื่อใหเห็นวิธีการจดักิจกรรมของครู ผูวิจัยขอ
ยกตวัอยางในกิจกรรมการเรยีนรู “บ บาน” หนวยการเรยีนรูที่ 8 “บานนี้ของหน”ู   ที่ตองการใหเดก็
รูคุณคาแท คณุคาเทียมของการมีบานได วามีไวอยูอาศยั ปองกันอนัตรายตางๆ ไมใชไวอวดวารวย
หรือจน  ครูเร่ิมการเรียนรูโดยการสนทนาถามตอบวา “บานมีไวทําไม”  ซ่ึงเด็กๆ ในทุกระดับชัน้
สามารถบอกคุณคาแทของการมีบานได เชน ใหความอบอุน ปองกันฝนตก (อนุบาล 3)  เลนของ
เลน  ปองกันฟาผา (อนุบาล 2)  ไวอาบน้ํา นอน เขียนหนังสือ (อนุบาล 1)  จากนั้นเพื่อใหเด็กเขาใจ
วาบานไมไดมไีวอวดฐานะ  ครูไดใชโมเดลบาน 2 หลัง ขนาดใหญและเล็ก และมีตุกตาครอบครัว
มาเปนสื่อในการเรียนรู  จากนั้นครูถามคําถามพรอมใหเดก็ๆ ดูตุกตา 

 
ครูแวว    :   ถาบานเรามี 3 คน จะอยูหลังไหนด ี
ด.ช. หนแูดง (อนุบาล 2)  :   หลังเล็ก 
ด.ช. ยูน (อนุบาล 2)  :   หลังเล็ก  บานใหญคนอยูเยอะ 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2)  :   หลังเล็ก  ถาคนเยอะอยูหลังเล็กไมได   
ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1)  :   หลังเล็ก 
ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล) :   . . .  (ตอบไมได) บอกไดแควาบานนีเ้ล็ก บานนี้ใหญ 
 
ครูแวว   :  จริงไหม ถามคีนมาบอกวาบานใหญเปนคนรวย มีบาน 

เล็กเปนคนจน 
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เด็กไมเขาใจคาํถาม  ครูจึงใชคําถามใหมวา  
ครูแวว    :   จําเปนไหมที่คนจนอยูบานหลังเล็ก  

คนรวยอยูบานหลังใหญ 
ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  ไมจําเปน 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  ไมจําเปน 
 
จากบทสนทนาในขางตน จะเห็นวาเดก็รูความเหมาะสมระหวางจํานวนคนกับขนาดทีอ่ยู 

อาศัยได แตไมสามารถอธิบายเหตุผลไดชดัเจนวาบานไมไดมีไวแสดงความรวยหรือจน ซ่ึงในการ
สอนใหเดก็รูคณุคาแท คณุคาเทียมนี้  ตวัครูเองก็ยอมรับวายากมากทีจ่ะทาํใหเดก็เขาใจไดเพราะเปน
ส่ิงที่เปนนามธรรม เด็กมองไมเห็นภาพเมื่อครูอธิบาย แมจะใชส่ือประกอบ  ครูตองมีไหวพริบอยาง
มากในการเปลี่ยนหรือคิดคาํถามใหมเพื่อใหเดก็แตละระดับชั้น เขาใจและสามารถตอบคําถามได 
ดังตัวอยางการสนทนาในขางตน 

 
ส่ิงที่ผูวิจัยและครูคนพบรวมกัน คือ ในการฝกใหเด็กรูจกัคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่ง 

ตางๆ นั้น ถาสิ่งที่ตองการสอนเกิดเปนสถานการณจริงที่เด็กกําลังเผชิญอยู  เด็กสามารถเขาใจไดงาย
และปฏิบัติไดมากกวาการสอนหรือกิจกรรมที่สมมติขึ้น อยางกิจกรรม “บ บาน” ที่นาํเสนอใน
ขางตน ผูวิจยัขอยกตัวอยางสองสถานการณที่ครูมักสอนเด็กเปนประจํา  ดังนี ้

 
สถานการณที่ 1  เด็กแยงกนัเลือกนั่งเกาอี้ขณะรับประทานอาหาร  ครูเดินไปหาเด็กๆ และ 

สนทนาถามตอบกับเด็กดังนี ้
 

ครูจิ๊บ   :   เกาอี้มีไวทาํอะไรคะ 
เด็กๆ    :   มีไวนั่งคะ/ครับ 
ครูจิ๊บ   :  ตัวนี้นั่งไดไหมคะ (ช้ีไปที่เกาอี้)   
เด็กๆ    :  นั่งไดครับ/คะ 
ครูจิ๊บ   :   แลวตัวนี้นั่งไดไหมคะ (ช้ีไปที่เกาอี้) 
เด็กๆ    :  ไดครับ/คะ 
ครูจิ๊บ   :  ถาอยางนั้น เดก็ๆ ตองแยงเกาอี้กันไหมคะ 

ถาตัวไหนก็นัง่ได 
เด็กๆ    :  ไมตองแยงครบั/คะ (จากนั้นเดินไปหาเกาอีน้ั่ง) 
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อีกสถานการณหนึ่ง เด็กโตอนุบาล 3 ซ่ึงเปนเด็กผูชายท้ัง 3 คน เกี่ยงกนัไมเอาจานอาหาร
วางซึ่งเปนสีชมพู เพราะลอเลียนกันวา ถาใครใชจานสีชมพูเปนกะเทย 
 

ครูจิ๊บ   :  จานมีไวทําอะไรคะ 
เด็กอนุบาล 3  :  ไวใสขนมครบั 
ครูจิ๊บ   :  จานสีเขียวใสขนมไดไหม 
เด็กอนุบาล 3  : ไดครับ 
ครูจิ๊บ   :  สีฟาหละ 
เด็กอนุบาล 3  :  ไดครับ 
ครูจิ๊บ   :  แลวจานสีชมพูใสขนมไดไหม 
เด็กอนุบาล 3  :  ไดครับ 
ครูจิ๊บ   :  ถาอยางนั้น ครูจะใหดอม นวิ ริว  

   ใชจานสีชมพใูสขนม ตกลงไหม 
เด็กอนุบาล 3  :  ครับ (ครูวางจานสีชมพูและใสขนมลงในจาน) 
 
จะเห็นไดวาการจะฝกใหเดก็คิดคุณคาแท คุณคาเทียมใหไดนั้น  ครูจะตองเร่ิมจาก 

การถามตอบเกี่ยวกับคุณคาแทของสิ่งนั้นกอน และพิจารณาวาคณุคาเทียมที่เดก็เขาใจผิดอยูนัน้คือ
อะไร เชน สีของจาน  ลักษณะของเกาอี้ จากนั้นจึงแกไขความเขาใจผดินั้นๆ โดยการใหคําถามย้ํา
ซํ้าๆ ดังตัวอยางขางตน และเรื่องที่สอนควรจะเปนเรื่องทีใ่กลตัวเด็ก หรือเปนสถานการณที่เด็ก
กําลังเผชิญอยูในขณะนัน้ และส่ิงสําคัญคือครูตองซ้ํา ย้ํา ทวนเปนประจําและตองมีความเขาใจใน
เร่ืองคุณคาแท คุณคาเทียม อยางแทจริง สามารถนําความคิดไปสูการปฏิบัติได  เพื่อเปนตนแบบทีด่ี
ใหแกเดก็ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5  คิดอยางรูเทาทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 
ตารางที่ 16  ผลการประเมินความสามารถในการคิดรูเทาทันธรรมดา   
 

 
 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 4 7 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 - + 1 50.00 : ผาน 
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 - 0 0 00.00 : ไมผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน  
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล 0 0 0 00.00 : ไมผาน 
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน  
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หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                       กิจกรรม 
 

จากตารางที่ 16  พบวาเดก็ในทุกระดบัชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  จํานวน  
24  คน จาก 26  คน โดยมีคะแนนการประเมินอยูในระหวางรอยละ 50.00-100.00  แสดงใหเห็นวา 
เด็กสวนใหญในหองปโปมีความสามารถในการคิดรูเทาทันธรรมดา  และพบวามีเด็กเพียง 2 คน ที่
ไมผานการประเมิน คือ ด.ช. บี  ในระดบัอนุบาล 1 และ ด.ช. เกง ในระดับเตรียมอนุบาล มีคะแนน
ในระดบัรอยละ  0.00 เทากัน สาเหตุที่ ด.ช. บี  ไมผานการประเมินนั้นก็คือเด็กไมสามารถสื่อสาร
หรือแสดงออกทางพฤติกรรมวาคิดรูเทาทนัธรรมดาไดตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละหนวย
การเรียนรู  และขาดเรียน จึงทําใหไมผานเกณฑการประเมิน สําหรับ ด.ช. เกง นั้น เนือ่งจากขาด
เรียนตลอดสัปดาห  ทําใหไมสามารถประเมินพัฒนาการอยางตอเนื่องได  
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา  
ในการคิดรูเทาทันธรรมดาหรือการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนัน้ เดก็หอง
ปโปสามารถเขาใจและปฏิบตัิไดอยางเหมาะสมตามวยั ยกตัวอยางเชน การรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงของรางกายของคนและการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวยั ในกจิกรรมการเรียนรู  
“ฉันเปนผูหญิงหรือผูชาย” หนวยการเรยีนรูที่ 4  “เราเหมือนกันตรงไหน”  ครูเร่ิมจากการวาดรูป
ใบหนาคนลงบนกระดาน จากนั้นใหเด็กๆ ชวยกันคิดวา “คนในรูปนี้ ขาดอวัยวะสวนไหนไป”  
จากนั้นครูคอยๆ เติมสิ่งที่เด็กบอก เชน ผม แขน นิว้ ขา เล็บ  จากนั้นเด็กตั้งชื่อตุกตาที่วาดนี้วา 
“เบบี๋”  ครูสนทนาถามตอบกับเด็กๆ ดังนี ้
 
 ครูจิ๊บ   :  เบบี๋ มีอะไรทีง่อกขึ้นมา ยาวขึ้นมาทุกวนั 
 ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  เล็บ 
 ด.ช. ริว (อนุบาล 3) :  สมอง  
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  แขน 
 ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1) :  ผม 
 ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) :  ตัวยาว 
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ครูจิ๊บ   :   กอนครูจิ๊บจะโตเปนผูใหญ  ครูจิ๊บเคยเปนเด็กไหม 
 เด็กๆ   :  เคย 
 ครูจิ๊บ   :  จากเดก็เบบี๋ตวัเล็กเดินไมได  ตอไปเปนอยางไร 
 เด็กๆ    :  เดินได เปนนองเนอรสเซอรี่  และโตเปนพี่ๆ  

เปนผูใหญ 
 ครูจิ๊บ   :  เราเปนเบบี๋หรือเปลา 

เด็กๆ   :  ไมใช เปนพี่โต เปนเดก็อนบุาล 
 ครูจิ๊บ   :  เราโตแลว แลวทําอะไรเองไดบาง 
 ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) :  ทํากิจกรรมเอง 
 ด.ช. ริว (อนุบาล 3) :  ถูบาน ถูบันไดทั้งบานเลย  
 ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  อาบน้ํา แปรงฟนเอง 
 ด.ช. ยูน (อนุบาล 2) :  กินขาวเอง 
 ด.ญ. ฟาง (อนบุาล 1) : ถูสบู อาบน้ํา 
 ด.ช. หนุย (อนบุาล 1) :  แกวงชิงชาเอง 
 ด.ญ. แพรว (อนุบาล 1) :  ติดกระดุมเอง 
 ด.ช. อารม (อนุบาล 1) :  อาบน้ํา ฟอกสบูเอง พรอมปู 
 
 จากบทสนทนาขางตน แสดงใหเห็นวาเดก็สามารถบอกไดวารางกายคนเรามีการ
เปล่ียนแปลงอยางไร รูวาตนเองเปนเดก็ และควรปฏิบัติตนอยางไรใหตางจากเดก็เบบีห๋รือเด็ก 
เนอรสเซอรี่  ในการประเมนิครูไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กรวมดวยวาเด็กสามารถปฏิบัติตนได
อยางที่ตอบคําถามหรือไม ซ่ึงเด็กสามารถปฏิบัติไดเชนที่บอก  วิธีการที่ครูนํามาใชในการสอนให
เด็กรูเทาทัน คอื การใชคําถาม คําศัพทที่เขาใจงาย เชน  “เบบี๋ มีอะไรทีง่อกขึ้นมา ยาวขึ้นมาทุกวนั”   
แทนคําวา “เปล่ียนแปลงอยางไร”  และการใหเดก็เขามามสีวนรวมทั้งการกระทํา  เชน วาดรูป 
แสดงทาทางประกอบ เชน ครูให ด.ช. ดอม ทําทาคลานเหมือนเด็กเบบี๋  และการเขามามีสวนรวม
ในอารมณ ความรูสึก เชน  ในหนวยการเรยีนรูที่ 7 “เมื่อฉันเศราและดใีจ”  ครูใหเด็กดูภาพยนตรทีม่ี
เนื้อหาเกี่ยวกบัการพลัดพรากระหวางเดก็กับลูกสุนัข  เดก็มีอารมณรวมกับภาพยนตร  ครูจึงใชจุดนี้
ในการสนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับอารมณและความรูสึกของตนในขณะนัน้ เพื่อตรวจสอบวาเดก็
รูเทาทันอารมณของตนเองหรือไม อยางไร ซ่ึงเด็กสามารถบอกไดวารูสึกอยางไรในขณะนัน้ เชน 
สงสาร เศรา เสียใจ โกรธคนที่มาขโมยสุนัข เปนตน  
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ตัวบงชี้ท่ี 6  คิดพิจารณาตอเหตุการณ และสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในทางที่ดงีามและเกิด
ประโยชน     
 
ตารางที่ 17  ผลการประเมินความสามารถในการคิดเราคณุธรรม   
 

 

หนวยการเรียนรู  
รายช่ือเด็ก 

 
ระดับช้ัน 1 6 

 
รวม 

 
รอยละ : ผาน, ไมผาน 

1.ด.ช. ริว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน  
2. ด.ช. ดอม อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
3. ด.ช. นิว อนุบาล 3 + + 2 100.00 : ผาน 
4. ด.ช. หนูแดง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
5. ด.ช. ยูน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
6. ด.ญ. แนน อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน 
7. ด.ญ. ใบตอง อนุบาล 2 + + 2 100.00 : ผาน  
8. ด.ญ. ฝน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
9. ด.ช. อารม อนุบาล 1 0 + 1 50.00 : ผาน  
10. ด.ญ. มาลัย อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
11. ด.ญ. ฟาง อนุบาล 1 - + 1 50.00 : ผาน 
12. ด.ช. กบ อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
13. ด.ช. พล อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
14. ด.ช. หนุย อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
15. ด.ญ. ปาน อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
16. ด.ช. หมอก อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
17. ด.ญ. โบว อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
18. ด.ช. ตนน้ํา อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
19. ด.ช. บี อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน 
20. ด.ช. แฟม อนุบาล 1 + + 2 100.00 : ผาน  
21. ด.ญ. แพรว อนุบาล 1 - + 1 50.00 : ผาน 
22. ด.ช. กัน อนุบาล 1 - + 1 50.00 : ผาน 
23. ด.ญ. ปุน  เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน  
24. ด.ญ. พิม เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน 
25. ด.ช. เกง เตรียมอนุบาล - + 1 50.00 : ผาน  
26. ด.ญ. ลูกพลับ เตรียมอนุบาล + + 2 100.00 : ผาน 
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หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  +   หมายถึงเดก็มคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการโดยแสดงออก 
   ทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  -   หมายถึงเด็กไมมีความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการทั้งการ 
   แสดงออกทางภาษาหรือพฤติกรรม 

      เครื่องหมาย  0  หมายถึงเด็กไมไดรับการประเมินเนื่องจากขาดเรยีน หรือไมไดเขารวม 
                       กิจกรรม 
 

จากตารางที่ 17  พบวาเดก็ทัง้ 26 คน ในทกุระดับชั้นของหองปโปผานเกณฑรอยละ 50  
โดยมีคะแนนการประเมินอยูในระหวางรอยละ 50.00-100.00  แสดงใหเห็นวา เด็กในหองปโปมี
ความสามารถในการคิดพจิารณาตอเหตกุารณและส่ิงตางๆ ในทางที่ดีงามและเกดิประโยชน หรือ
คิดเราคุณธรรม  แมจะเปนเด็กพิเศษ อยาง ด. ช. บี  หรือ ด.ช. แฟม  ซ่ึงจากการประเมนิตามหนวย
การเรียนรูที่ 1 และ 6 พบวา  เด็กทั้งสองคนมีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียน และรูสึกดีและรับรู
ความรักของแมที่มีตอตน และแสดงออกถึงความรกั ความกตัญูตอแมได 
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรมการสอนของครู พบวา ในการ 
คิดพิจารณาตอเหตุการณและสิ่งตางๆ ในทางที่ดีงามและเกดิประโยชน หรือคิดเราคณุธรรมนั้น เดก็
หองปโปไมวาจะเปนเด็กเล็ก เด็กโต หรือเดก็พิเศษสามารถคิดเราคุณธรรมและแสดงออกผานคําพูด
หรือแสดงออกทางพฤติกรรม  ยกตวัอยางในกจิกรรมการเรียนรู “มือแหงความรัก” หนวยการ
เรียนรูที่ 1 “รูจักกันกอนนะ”  เด็กบอกเลาความคิด ความรูสึกของตนที่มีตอการมาโรงเรียนวนัแรก 
ดังบทสนทนาขางลางนี้ 

 
ครูจิ๊บ    :  มาโรงเรียนวันแรกเปนอยางไรบางคะ? 
ด.ช. ริว (อนุบาล 3)  :  อยากมา มีนิทานใหเลนเยอะแยะเลย 
ด.ญ. ใบตอง (อนุบาล 2)  :  ชอบมาก 
ด.ช. หนแูดง (อนุบาล 2)  :  สนุก มีเพื่อนเลนเยอะ 
ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1)  :  ชอบ 
ด.ญ. มาลัย (อนุบาล 1)  :  รองไหไมอยากไปโรงเรียน ตอนนี้อยาก 

 มาแลว 
ด.ช. หมอก (อนุบาล 1)  :  ไดเลนกับเพื่อน ชอบมาโรงเรียน 
ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล)  :  ชอบ คิดถึงแม 
ด.ญ. พิม (เตรยีมอนุบาล)  :  หนูรองไห 



 

 

    221 

จากบทสนทนาขางตน แสดงใหเห็นวา เดก็มีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียน แมเดก็เล็ก
บางคนบอกกบัครูวา “หนูรองไห” “คิดถึงแม”  แตเมื่อสังเกตจากพฤตกิรรมแลว เดก็แสดงใหเห็นวา
มีความสุขกับการมาโรงเรียนและทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน เชน ฟงนทิานหุนมือ เลนของเลน  รอง
เพลง เลนเกม แมวาจะมีรองไหบางในตอนเชาตอนคุณพอ คุณแมมาสง แตเมื่อเขาสูกิจกรรม เด็กก็
สามารถปรับตัวได   

 
ผูวิจัยขอยกตวัอยางอีกหนึ่งกจิกรรมการเรียนรู ที่เด็กแสดงใหเห็นความสามารถในการคิด

เราคุณธรรม ในกิจกรรมการเรียนรู “ดอกมะลิ”  หนวยการเรียนรูที่ 6 “รักของแม”  ที่เด็กแตละคนมี
ความตั้งใจอยางมากในการทําดอกมะลิจากกระดาษทิชชู  เพื่อเปนของขวัญมอบใหคุณแมในงานวัน
แมของโรงเรียน  ภาพความตัง้ใจในการทํางานของเด็กเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาเดก็มีความคิด 
ความรูสึกที่ดตีอแมของตนในทางที่ดีงาม  นอกจากนี้ยังมีคําพูดของเดก็ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความคดิ 
ความรูสึกในทางที่ดีงาม 

 
ครูแวว   :  เด็กๆ จะบอกคุณแมวาอยางไร  

ตอนใหดอกมะลิ 
ด.ช. ริว (อนุบาล 3) :  ของขวัญวันแม 
ด.ช. ดอม (อนบุาล 3) : ของขวัญวันแม แมเหนื่อยไหม ใหลูกชวยทํา 

ความสะอาดบานไหม 
ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) :  รักแม 
ด.ญ. ฝน (อนบุาล 1) :  หนูรักแม 
ด.ช. หนุย (อนบุาล 1) :  ใหคุณแม 
ด.ช. แฟม (อนบุาล 1) :  เอาไป 
ด.ญ. ปาน (อนุบาล 1) :  รักแม 
ด.ช. กบ (อนุบาล 1) : แมๆๆ ใหของขวัญแม กบรักแม 
ด.ญ. ลูกพลับ (เตรียมอนุบาล):  รักแม 
ด.ญ. ปุน (เตรยีมอนุบาล):  หนูรักแมคะ 
 
ในการฝกใหเด็กคิดเราคณุธรรม ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชี้แนะเดก็ใหมีความคิด 

ความรูสึกที่ดตีอเหตุการณหรือบุคคลนั้น ครูใชวิธีการตางๆ เพื่อฝกใหเด็กคิด เชน ในสถานการณที่
เด็กรูสึกกลวั หรือมีความกังวล  ครูใชวิธีการสรางบรรยากาศหรือการจดักิจกรรมที่ทําใหเดก็รูสึก
อบอุน ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองไมไดเผชิญอยูกับสิ่งนั้นหรือสถานการณนั้นๆ เพยีงลําพัง อยางใน
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กรณีของความรูสึกกลัว กังวลกับการมาโรงเรียนวันแรก ครูเลือกใชนิทานหุนมือที่มีเรื่องราว
สัมพันธกับความคิด ความรูสึกของเด็กที่ตองจากพอแมเพื่อมาโรงเรียน มาสอนใหเด็กรับรูความคดิ 
ความรูสึก และเหตุผลของพอแมที่ใหลูกมาโรงเรียน เร่ิมจากการใหเดก็รับรูความรูสึกของลูกแกะ
ในนิทานกอน จากนั้นจึงนําความคิด ความรูสึกของตัวละครมาเชื่อมโยงหรือเปรียบเทยีบกับ
ความคิด ความรูสึกของเด็กที่ตกอยูในสถานการณเดียวกัน  สําหรับในสถานการณที่ครูตองการให
เด็กมีความรูสึกที่ดีตอบุคคลตางๆ อันเปนที่เคารพหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเดก็  เชน พอแม 
ครูจะใชวิธีการใหเดก็ไดถายทอดความรูสึกที่มีตอบุคคลนั้น เชน “แมทาํอะไรเพื่อเราบาง”  “เราทํา
อะไรใหแมไดบาง”  จากนั้นครูใหเดก็ลงมือทํางานเพื่อใหเดก็เรียนรูวาการทําสิ่งดีๆ ตอบแทนให
ผูอ่ืนนั้นแมจะเหนื่อย ตองใชความตั้งใจ ความอดทนในการทํางาน แตกรู็สึกภูมิใจ รูสึกดีที่ไดทําสิ่ง
ตางๆ ใหกับบคุคลนั้น 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธและจํานวน 

 
เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธและจํานวนไดเหมาะสมตามวัย โดยไดรับการฝก 

ทั้งในกจิกรรมการเรียนรูและกิจวัตรประจําวัน ในกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรยีน ครูได
แทรกเรื่องของมิติสัมพันธและจํานวน เชน รูปทรง ขนาด ตําแหนง ทศิทาง ปริมาณ น้ําหนกั  
ยกตวัอยางในกิจกรรม หนวยการเรียนรู “เราเหมือนกนัตรงไหน”  ที่ฝกใหเดก็สามารถบอก
คุณลักษณะตางๆ ของคน สัตว  ส่ิงของ เชน ใหญ-เล็ก  สูง-เตี้ย หนัก-เบา ยาว-ส้ัน  เด็กเล็กอยาง
เตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 สามารถแยกแยะคนหรือส่ิงของได 2 จํานวน เชน  ครูจิบ๊ตัวใหญกวา
ลูกพลับ  เด็กบางคนยังไมสามารถแยกแยะหนกั-เบา ไดดวยสายตา  ตองใหสัมผัสจับตองจึงจะบอก
ได  สําหรับเดก็อนุบาล 2-3 สามารถเรียงลําดับสิ่งของหรือคนได เชน ใหเด็กเขาแถวเปนรถไฟ
เรียงลําดับจากสูงไปเตี้ย  ในเรื่องของจํานวน ครูสอนผานกิจกรรม เชน การวงปฏิทิน เขียนวนัที่  
การนับคะแนนเสียง การนับจํานวนเดก็ในหอง การนับจาํนวนสิ่งของ อุปกรณที่ใชในการทํางาน 
เปนตน  ในกจิวัตรประจําวัน เด็กไดรับการฝกในทักษะเหลานี้เชนกัน เชน การเขาแถวของเด็ก 
เรียงลําดับจากสูงไปเตี้ย  การฝกคาดคะเนปริมาณน้ําดื่มจากการกดน้ําใสแกวดวยตนเอง การจัดโตะ
เกาอี้ ภาชนะจานชามใหพอดีกับจํานวนเดก็ เปนตน 
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มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1  ถายทอดความคดิจินตนาการและสรางสรรคผลงานที่มีรายละเอียด  
แปลกใหมและหลากหลาย   
   

เด็กหองปโปมคีวามสามารถในการถายทอดความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 
เหมาะสมตามวัย    เด็กไดพฒันาความคิดสรางสรรคของตนเองผานกจิกรรมตางๆ เชน การวาดรูป
ระบายสี  การประดิษฐช้ินงาน การปนแปงโดหรือดินเหนียว การเตนเคล่ือนไหวประกอบเพลงและ
จังหวะ การแตงนิทานหรือเพลง  การเลนบทบาทสมมติ การเลาเรื่อง เปนตน ยกตัวอยางในกิจกรรม 
“บานดิน”  หนวยการเรียนรู “บานนี้ของหนู”  เด็กเรยีนรูวาดินสามารถนํามาสรางบานได จากนั้น
ครูสาธิตการปนบานจากดินเหนียวใหเดก็ดเูปนตัวอยาง  จากนั้นใหเด็กสรางสรรคผลงานดวย
ตนเอง  เดก็หองปโปสามารถสรางสรรคงานไดแตกตางกันตามวัย ผลงานของเด็กโตจะมีการให
รายละเอียดและแปลกใหมกวาเดก็เล็ก  มีการนําใบไม กิ่งไม ขาวเปลือกมาตกแตงบานใหสวยงาม
และแปลกใหม ในเดก็เล็กบางคนระดับอนุบาล สามารถสรางผลงานตามความคิดของตนเองได
แปลกใหม  เชน ด.ญ. ฟาง (อนุบาล 1) สรางบานมีปลองควันโดยใชดนิเหนยีวมาแปะตามกานใบไม 
และนําไปเสียบไวฐานของบาน  ในเด็กอนบุาล 2-3 สามารถสรางสรรคผลงานไดแปลกใหม
แตกตางจากนองเล็กและตางจากที่ครูสาธิตใหดู เชน ด.ญ. แนน (อนุบาล 2) สรางบานเปน 2 มิติ คือ
ใชเทคนิคการขูดผิวหนาดินเปนรูปบาน  ด.ช. ยูน (อนุบาล 2)  สรางบานโดยใชใบมะมวงมาทําเปน
หลังคา โดยใชปลายใบไมและกานใบปกลงไปบนฐานของบาน  
                          
มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติท่ีดตีอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1  สังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยความสนใจ 
 

การเปนคนชางสังเกต เปนคณุลักษณะที่ผูบริหารโรงเรียนตองการใหเกิดขึ้นในเดก็  ซ่ึงจาก
การประเมิน พบวา เดก็หองปโปในทุกระดับชั้น มีทกัษะในการสังเกต มีความกระตือรือรนในการ
ที่จะเรียนรูส่ิงใหมไดดี  จากการที่เด็กไดฝกใชประสาทสัมผัสทั้งหาอยางสม่ําเสมอ  ทําใหเดก็ได
พัฒนาทักษะการสังเกตไปพรอมๆ กัน กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่จัดขึ้นมีเปาหมายใหเด็กเปนคน
ชางสังเกต  เชน การเลานิทาน ครูมักมีคําถามที่ใหเด็กตองคอยสังเกตและเก็บรายละเอียดอยูเสมอ  
เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร   กิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตรนบัเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวย
สงเสริมทักษะการสังเกต  ยกตัวอยางในกจิกรรมการเรียนรู “น นม” หนวยการเรียน “หนูโตได
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อยางไร”  ครูใหเด็กทําการทดลองดูการเปลี่ยนแปลงของตะปูขึ้นสนิม ที่ใสในเครื่องดื่ม 3 ชนิด คือ 
นม น้ําเปลา และน้ําอัดลม ซ่ึงครูใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลการทดลองดังนี ้
 

กลุม ด.ช ดอม   : แกวน้ําอัดลมมันมีฟอง กัดตะปู แกวนมไมมีฟอง  
    แกวน้ําไมมีฟอง 

 กลุม ด.ช. ริว  :  น้ําโคกมีฟอง มีฟองมากดวย  น้ําเปลามีฟองนิดเดยีว  
    นมไมมีฟองเลย 

 ครูจิ๊บ   :  น้ําแกวไหนมกีรดกัดกระเพาะ 
กลุม ด.ช. ริว  :  น้ําอัดลม 

 กลุม ด.ญ. ใบตอง :  ตะปูเช็ดแลวกม็ีสี 
ครูจิ๊บ   :  แกวไหนตะปสีูหลุด 
กลุม ด.ญ. ใบตอง :  แกวน้ําเปบซี่ มีกรด 
ครูจิ๊บ   :  แกวไหนไมมฟีอง 
กลุม ด.ญ. ใบตอง :  แกวน้ําเปลา นม 
กลุม ด.ช. นิว  :  แกวน้ําเปปซี่มฟีอง กัดตะป ู
 
จากคําตอบของเด็กๆ แสดงใหเห็นวาเด็กตองใชประสาทสัมผัสทั้งหาไปพรอมๆ  

กับการสังเกต เด็กสามารถเกบ็รายละเอียดจากการสังเกตไดดี เพยีงแตวิธีการถายทอดหรือบอกเลา
ดวยภาษาอาจแตกตางกันแตละชวงวยั ครูจงึมีบทบาทสําคัญในการที่จะตั้งคําถาม ไมหยุดอยูที่
คําตอบแรกของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็กเพื่อใหเด็กสามารถถายทอดความรูที่มีอยูในตัวเองออกมา
ใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจได 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2  นําความรูและทักษะตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
ในการนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรยีนรูไปใชในชวีิตประจําวันนัน้  เด็ก 

หองปโปสามารถปฏิบัติไดเหมาะสมกับวยั  เชน  การประกอบอาหาร การดูแลชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน การดูแลตนเองเมื่อออกไปทัศนศกึษานอกสถานที่  ผูวิจัยขอยกตวัอยางกิจกรรม
การเรียนรู “อาหารมื้อพิเศษ” หนวยการเรยีนรู “หนูโตไดอยางไร” ซ่ึงหลังจากที่เด็กๆ ไดเรียนรู
เกี่ยวกับประโยชนของอาหารประเภทตางๆ เชน ขาว ผัก ผลไม ไปแลวนั้น ครูใหเด็กนําความรูที่
ไดมาชวยกนัคิดรายการอาหารมื้อกลางวัน ซ่ึงเด็กๆ อยากทํา “สปาเก็ตตี้หมูสับ” มากทีสุ่ด  เด็กๆ 
ชวยกันคิดวาในสปาเก็ตตี้หมูสับนั้นมีสวนผสมอะไรบาง  และมีขั้นตอนการทําอยางไร จากนัน้
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เด็กๆ ก็ลงมือประกอบอาหารดวยตนเอง และรวมกันรับประทานสปาเก็ตตี้หมูสับที่เปนฝมือของ
ทุกๆ คนในหองปโป    ในเด็กเล็กระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 นั้น สามารถปฏิบัติไดแตยัง
ตองอาศัยการชี้แนะ ชวยเหลือจากครู  สวนเด็กอนุบาล 2-3 นั้น สามารถนําความรูและทักษะที่มีอยู
มาใชไดโดยครูไมตองดูแลมากเทาเดก็เล็ก   เชน การดแูลตนเองในการใชของมีคม  การระวังของ
รอน การจับวางภาชนะตางๆ  เปนตน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3  มีความสนใจใฝรูและรักในการอาน การรูหนังสือ 
 

เด็กหองปโปมคีวามสนใจและรักในการอานและการรูหนังสือ  ครูปลูกฝงนิสัยรัก 
การอาน ดวยการใหเดก็เขามมุนิทานหลังจากการรับประทานอาหารวาง หรือในกจิกรรมเสรี  เมื่อ
อานหนังสือเสร็จแลวเดก็ๆ จะตองเก็บหนังสือเขาชั้นวางใหเรียบรอย  จากการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก พบวา เดก็ชอบอานหนังสือ นิทานตางๆ ที่ครูจัดเตรียมไวตามแตละหนวยการเรยีนรู  เด็ก ๆ จะ
อานหนังสือรวมกัน  ดูภาพและสนทนาพดูคุยเกีย่วกับสิง่ที่พบเห็นในหนังสือ  บอยคร้ังที่เด็กขอให
ผูวิจัยเลานิทานใหฟงระหวางรอทํากิจกรรมในชวงเชา  เด็กๆ จะเปนคนเลือกนิทานดวยตนเอง 
นิทานเรื่องไหนที่เด็กๆ ชอบ ก็จะใหเลาซ้ําๆ ไมรูสึกเบื่อหนาย บางครั้งเด็กก็ขอเปนผูเลาเองโดยเลา
จากภาพที่เหน็ในนิทาน  ในกิจกรรมการเรยีนรู ครูมักใชการเลานิทานเปนสื่อในการใหเดก็เรียนรู 
เด็กดใีจและมคีวามสุขเสมอเมื่อครูบอกวา “วันนี้ครูมีนิทานจะเลาใหเดก็ๆฟง”  ในขณะเลานิทาน 
ครูจะสอดแทรกการรูหนังสอื เชน สวนตางๆ ของหนังสือ  วิธีการอานหนังสือ  สนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือ  และใหเดก็คาดเดาเหตุการณที่จะเกดิขึ้นในเนื้อเรื่อง  ในการเรียนรู
พยัญชนะ คําศพัทตางๆ เด็กเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ เชน เกม  นิทาน เพลง  ยกตวัอยางเชน ใน 
กิจกรรมการเรยีนรู “ใบหนาและลําคอของฉัน”  หนวยการเรียนรู “นี่แหละตัวฉัน”  เดก็ไดเรียนรู
พยัญชนะตนจากการเลนเกมในกจิกรรมกลุมใหญ เชน “ต ตา”   “ป ปาก”  “จ  จมูก”   ในการใหเดก็
เรียนรูพยัญชนะตน ครูไมไดใหเด็กทองจาํอยางตายตวั เชน  ก ไก  ข ไข  ค ควาย แตครูใหเดก็เรียนรู
ในการออกเสยีงตัวพยัญชนะตน เชน กอ คอ จอ มอ ขอ  ดังนั้นเวลาที่เด็กเหน็พยัญชนะตนหรือ
คําศัพท เด็กจะออกเสียงพยัญชนะตนกอนแลวจึงพูดคําๆ นั้น เชน  “ข แขน”  “ข ขา”   
“น นิว”  “ด ดอม”  “จ จมูก”  เปนตน 
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  2.  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
ตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   
 

        หลังจากการนําหลักสตูรไปใช ผูวิจยัไดสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครูและผูปกครอง  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาดังนี ้ 

 
        2.1  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรยีนท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด

ทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 

  ผูวิจัยไดดําเนนิการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน ใน 4 ประเด็น
ใหญ ๆ คือ ความสอดคลองของปรัชญาความเชื่อของโรงเรียน นโยบายทางการศึกษา และบริบท
ทางสังคมที่มีตอหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  การนําหลักสตูรไปใช  พัฒนาการและ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของเด็ก  สรุปความคิดเห็นตามประเด็นตางๆ ไดดังนี ้
 

1)  ความสอดคลองของปรัชญาความเชื่อของโรงเรียน นโยบายทางการศึกษา และ 
บริบททางสังคมที่มีตอหลักสูตร   
 
      ปรัชญาความเชื่อของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเปนไปตามความตองการของโรงเรียน และไมไดเปล่ียนแปลงปรัชญาของโรงเรียนทีว่า 
“เรียนรูดวยการเลน มุงเนนพฒันาการ สืบสานวัฒนธรรม” และความเชือ่ที่วา “ความสขุและความ
อบอุนในการเรียนรู จะเปนพลังสําคัญใหเด็กเจริญเติบโตขึ้นอยางมีคณุภาพท้ังความคิดและจิตใจ”  
หลักสูตรพัฒนาขึ้นอิงปรัชญาโรงเรียน เด็กของเราไดเรียนรูผานการเลน  มีทักษะการคิดมากขึ้น 
รวมทั้งความรูทางวิชาการ   
 

    นโยบายทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา หลักสูตรมีความ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พทุธศักราช ๒๕๔๒ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่เนนใหเด็กเปนศนูยกลาง เด็กไดคดิ
และทําในสิ่งที่ตนสนใจ ในระดับที่เหมาะสมกับพัฒนาการแตละดาน เมือ่ดูจากผลงานเด็ก ภาพ
กิจกรรมตางๆ ที่บันทึกไว มนัแสดงใหเหน็วาในตอนตนและตอนปลาย เดก็มีการเรยีนรู มีมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดขีึ้น   
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    บริบททางสงัคม ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความ 
สอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน สังคม และผูเรียน  โดยผูบริหารโรงเรียนไดใหขอคิดเหน็ไว
วา   
 

. . .จากปญหาสังคมที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่คนสวนใหญไมมีความคดิเปนของตนเอง ทํา 
ตามกันเปนสวนใหญ เห็นไดจากการเมืองทีวุ่นวาย มกีารแบงพรรคพวก ซ่ึงก็มาจากการทํา
ตามกัน คดิไมเปน ไตรตรองไมเปน  เมื่อหลักสูตรใสเร่ืองของการคิดเขาไป เด็กก็คิดได
อยางอัตโนมัต ิ แตการคิดของเราก็มีกรอบ พอเหมาะกับสังคม ไมทําใหเด็กคดิตางจากวิถี
มากจนเกินไป ไมเสรีเกินไป เชน การสอนเด็กใหแยกแยะชื่อสัตว กใ็ชวาจะเอาสัตวมาทั้ง
โลก แตครูเลือกส่ิงที่ใกลตัวมาสอน  หรือการเลือกเสื้อผา ครูใหเดก็เลือกรูปแบบไดเองแต
ใหใสสีตามทีก่ําหนด เชน สีเหลือง สีขาว นี่ก็คือกรอบ กติกาสังคม แคนี้ก็เพยีงพอแลว ซ่ึง
หลักสูตรก็มีตรงนี้  ในสวนของการสรางสัมพันธที่ดีระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน   
โรงเรียนใหความใสใจในเรื่องนี้ กิจกรรมที่ทําขึ้น ไมวาจะเปนสารสัมพนัธ  Family trip ก็
พยายามทีจ่ะสงเสริมความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน แตที่ทําอยูในขณะนี้ โรงเรียน
ไมไดเปดโอกาสใหผูปกครองคิด  เพียงแตขอความรวมมือจากผูปกครองเทานั้น ส่ิงที่นาจะ
ทําตอไปคือการเปดโอกาสใหผูปกครองไดคิดรวมกับโรงเรียน  เชน วางแผนการจดั 
Family trip โดยโรงเรียนกม็ีกรอบใหคิดเชนกัน เชื่อมโยงกับสิ่งที่เดก็กําลังเรียนรู  ถาอยาก
ใหเดก็คิดเปน ผูปกครองก็ตองคิดเปนดวย. . . 

 
2)  การบริหารจัดการหลักสูตร   

 
     หลักสูตรกับแผนงานกิจกรรมของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา  

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองไปในทิศทางเดยีวกันกับแผนงานกิจกรรมของโรงเรียน อาจ
มีกระทบเพยีงเล็กนอยในการทําโครงการประสานการเรียนรูในชวงปลายภาคตน ที่เชิญผูปกครอง
มาเปนวิทยากรใหความรูกับเด็กๆ  เนื่องจากผูปกครองระบุเวลาไมชัดเจนทําใหกระทบตอแผนการ
สอนที่ตองเลื่อนหรือยืดหยุน ซ่ึงโรงเรียนกต็องยึดความสะดวกของผูปกครองเปนหลัก  ส่ิงที่เกิดขึ้น
ก็ทําใหโรงเรียนตองคิดบริหารจดัการเวลาเสียใหม  
 
       หลักสูตรกับแผนงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นไมมผีลกระทบตอแผนงบประมาณของโรงเรียน ส่ืออุปกรณการเรียนตางๆ ก็อยูในแผน
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ที่ตั้งงบเอาไว อีกทั้งครูก็ใชของเปน ใชส่ือเปน ส่ือที่ใชก็เนนสื่อจากธรรมชาติ หาไดไมยาก ใชตัว
บุคคลเปนสื่อ ซ่ึงก็ไมเปนการสิ้นเปลือง 
 
              การมีสวนรวมระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองในการพฒันาหลักสูตร  
ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา ในการพัฒนาหลักสูตรนี้   เปนการทํางานรวมกนัระหวางครู 
ผูบริหารและผูวิจัย เสียเปนสวนใหญ แตในสวนของผูปกครอง หลายคนยังไมเขาใจ ซ่ึงอาจมาจาก
การสื่อสารที่ขาดระยะ  ซ่ึงในชวงแรกผูปกครองทราบวาโรงเรียนจัดทาํหลักสูตรจากการปฐมนิเทศ 
แตในตอนทายโรงเรียนไมไดย้ําเตือนหรือเสริมความเขาใจแกผูปกครอง  ซ่ึงโรงเรียนกม็ีแนวทาง
ในการเชื่อมตอโดยมีแผนงานที่จะจัดตั้งสมาคมผูปกครอง มีตัวแทนผูปกครองมารับรูการทํางาน
ของโรงเรียน เชน การทําหลักสูตรของโรงเรียน และนําไปถายทอดใหผูปกครองทานอื่น เพราะมนั
เปนเรื่องยากทีจ่ะทําใหผูปกครองทุกคนมีเวลาตรงกัน 
 
       การพัฒนาความรูความสามารถของครจูากการพัฒนาหลักสูตร   ผูบริหาร
โรงเรียนมีความเห็นวา ครูไดรับความรูมากขึ้นในหลายประเด็นดวยกนั ประเด็นแรก คือแนวคิด
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  ซ่ึงกอนหนานี้ครูไมมีความรูในเรื่องนี้มาก
นัก เพราะไมไดจบการศึกษามาดานนี้ แตตอนนี้ครูมีความเขาใจในทฤษฎีและพัฒนาการของเด็ก
มากขึ้น  ประเด็นที่สอง คือ มีความรูในมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงคในหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และการเชื่อมโยงมาตรฐานกับหลักสูตร จากที่ไมรูเลย มแีตการเขียน
แผนการสอนแตไมมีการเชือ่มโยงมาตรฐาน ครูก็เรียนรู ขวนขวาย กระตือรือรน และมีการเชื่อมโยง
มาตรฐานใหเห็นในการเขียนแผนการสอน  ประเดน็ทีส่าม คือ ความรูในการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต
จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ประมวลการสอน การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู และการวดัและประเมินผล  ซ่ึงครูมีความเขาใจมากขึ้น สะทอนใหเห็นจากการเขียน
แผนการสอน  ครูไมไดเปนเพียงผูปฏิบัติตามแตสามารถคิดไดดวยตนเอง  โดยคิดถึงประเด็นทีจ่ะ
สอน มองที่จุดประสงคการเรียนรูเปนหลักมากกวายึดเนือ้หา  มีการแตกเว็บ  การใชคาํถามที่
สะทอนใหเดก็คิด และมกีารวางแผนในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
 
       การพัฒนาหรืออบรมครู  ผูบริหารโรงเรียนมีแผนงานหรือแนวทางในการ
พัฒนาหรืออบรมครู โดยสงเสริมใหครูทุกคนไดมีโอกาสเขารับการอบรมในทุกรูปแบบ ทั้งที่
โรงเรียนจัดอบรมดวยตนเองหรือเชิญวิทยากรจากขางนอกมาใหความรู หรือไปอบรมนอกสถานที่ 
ตัวอยางของหวัขอในการอบรม คือ เทคนิคหรือรูปแบบการสอน และพฒันาการเดก็ หรืออาจจะ
เปนหวัขอที่ครูสนใจและอยากที่จะเขารับการอบรมก็เปนได ซ่ึงโรงเรียนกจ็ะสนับสนุนคาใชจายให 
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ในสวนของการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนก็มีแนวทาง
หรือแผนงานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้น เชน การประชุมบุคลากรเดือนละ 2 คร้ัง  การจัดงานเลี้ยงบุคลากร
ตามเทศกาลตางๆ  การพาบุคลากรไปพักผอนทํากิจกรรมรวมกันที่ตางจังหวดัในชวงปดภาคเรียน 
ซ่ึงก็เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรไดเปนอยางดี  

 
3)  การนําหลกัสูตรไปใช   

 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู  สื่อและสภาพแวดลอม การวัดและประเมนิผลบน 

พื้นฐานแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   ผูบริหารโรงเรียนมี
ความเหน็วา  ในการนําหลักสูตรไปใชนั้น มีการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูหรือปรโตโฆสะนั้น 
สะทอนใหเหน็ไดอยางชดัเจน ทั้ง 5 ประการ คือ 1) การจัดหองเรียน  มีการจัดมุมการเรียนรูตางๆ  
ส่ือตางๆ ที่สอดคลองกับเรื่องที่เด็กเรยีนรู ทําใหเด็กเขาถึงในสิ่งที่กําลังเรียนไดมากกวาเดิม ทั้งนี้
อยากใหครูเรียกชื่อมุมบอยๆ และชื่อมุมก็ตองสื่อความหมาย เดก็จะไดเรียนรูความสําคัญของ
ความสัมพันธระหวางสิ่งของกับมุม  รูบทบาทของมุมแตละมุมที่มีตอตนเอง  มีการแสดงผลงาน
ของเด็กในหองเรียน ทั้งผลงานเกาผลงานใหม  2) ส่ือและอุปกรณแหลงเรียนรู  ส่ือที่นํามาใชมี
ความเหมาะสม หลากหลาย เกี่ยวของกับเรือ่งที่เรียนรู เชน เรียนเรื่องการทารุณสัตว ก็มีวีซีดี
ภาพยนตรที่มีเนื้อหาบงบอกชัดเจน วาแบบไหนที่เรียกวาดูแล แบบไหนเรียกวาทารณุสัตว เด็ก
สามารถแยกแยะได   3) บทบาทครู  ครูมีการศึกษา เตรียมตัวในเรื่องที่จะสอน มีประเด็นที่จะสอน 
คิดออกมาวาจะทําอะไร การใชคําถามของครูกวางขึ้นทีน่ําไปสูการคิดตางๆ  เนนใหเด็กไดคดิแตยัง
อยูในกรอบจดุประสงคที่ตั้งไว  ยกตวัอยางครูจิ๊บที่ดีขึ้นมากจากการพัฒนาหลกัสูตรนี้ สามารถใช
คําถามใหเด็กฝกคิด เชน  หมูแฮม (อนุบาล 2) กับ ริว (อนุบาล 3)  กําลังปนตนมะมวง  ทําใหนอง
ปาน (อนุบาล 1) จะปนตามพี่บาง ครูจิ๊บไมไดหามแตใชคําพูดใหเด็กคดิวา “ พี่ขึ้นไปไมเปนไร แต
ถาพี่ปน นองปนตาม ก็คิดดูวาดีขนาดไหน” เด็กก็คดิ และก็หยดุทํา  สวนครูแววบางครั้งยังมีการใช
คําถามในลักษณะการชี้นํา  4) บทบาทเด็ก เด็กไดทํางานทัง้ในลักษณะของกลุมและงานเดี่ยว  เด็กรู
หนาที่ของตนเอง พอเด็กคิดไดมากขึ้นในสิง่ที่สอดแทรกในหนวยการเรียน เดก็ก็รูหนาที่ของตนเอง 
พี่โตอนุบาล 3 สามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนไดดี นองเล็กก็ชวยเหลือพี่  สนใจในกิจกรรมการ
เรียนรู ทํางานไดตามจุดประสงคมากขึ้น ประณีตมากขึ้น  จากภาพพี่ชวยนองเปนพี่สอนนองแทน  
ซ่ึงอาจมาจากบทบาทของครูที่สอนใหเดก็คิดเปน   5) การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  พอ
แมใหความสนใจเอกสารสารสัมพันธมากขึ้น สนใจทีจ่ะตอบคําถามใน 
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สารสัมพันธรวมกับเด็ก พอแมเขาใจมากขึน้วาโรงเรียนตองการคําตอบจากเดก็มากกวาคําตอบของ
ผูใหญ  ซ่ึงก็ตรงกับจุดประสงคของการทําสารสัมพันธที่ตองการตรวจสอบวาเดก็เรยีนรูไดมาก
ขนาดไหน 
   
   ในการนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชในหลักสูตรนั้น กิจกรรม
สะทอนใหเหน็วาตองการฝกใหเด็กคดิโยนิโสมนสิการไดชัดเจนดี เชน การคิดแกปญหา ที่ใหเด็ก
ลงมือทํากิจกรรมแกปญหา  การคิดคุณโทษและทางออก ที่ครูไดสอดแทรกในชวีิต ประจําวนั  เดก็
สามารถตอบไดชัดเจน  แตบางกิจกรรมกย็งัสะทอนการคดิโยนิโสมนสกิารไดไมชดัเจน อาจเกิด
จากครูยังไมเขาใจโยนิโสมนสิการและกังวลกับการสอน หรือเกิดจากพฒันาการ  วุฒภิาวะของเดก็ 
สงผลใหกิจกรรมการเรียนรูไมชัดเจนตามไปดวย อยางเชน การสอนใหเด็กรูเทาทันอารมณของ
ตนเอง เดก็ยังแสดงออกไดไมชัดเจนวาเดก็สามารถทําได เด็กรูวาตนเองโกรธ ดีใจ แตโกรธแลวก็
ควบคุมอารมณตนเองไมได ซ่ึงก็อาจเปนเพราะพัฒนาการทางอารมณของตัวเดก็เอง   
 
   ในสวนของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูบริหารโรงเรียนให
ความเหน็วา กจิกรรมการเรียนรู  ส่ือและสภาพแวดลอม การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กทั้ง 3 ระดบัชั้น การประเมินผลชัดเจนเปนไปตามวตัถุประสงค แตก็มีบาง
กิจกรรมที่มีวตัถุประสงคมากขอ เนนทกัษะการคิดหลายอยาง ในเวลาที่มีจํากัด ทําใหระยะเวลาการ
สอนไมเพียงพอ ประกอบกับการเปนชั้นคละ มีเดก็หลายวยั จึงทําใหครูตองคิดแกปญหาวาจะ
จัดการอยางไร อาจแกดวยการแยกเด็กเล็กไปทํากิจกรรมอยางอื่นแทน สวนเด็กโตก็ทํากิจกรรมใน
หองเรียนตอไป หรือกิจกรรมที่ออกแบบขึน้อาจแบงทําในแตละวันได  ไมจําเปนตองเสร็จภายใน
วันเดียว ซ่ึงครูก็ตองคิดวาจะเชื่อมตอกิจกรรมในวนัตอไปอยางไร  
 
       นโยบายการนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้ไปใชตอ  ผูบริหารโรงเรียนมคีวามเหน็วา 
จะนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใชเปนหลักสูตรของโรงเรียนตอโดยมีการปรับใช  ซ่ึงโรงเรียนจะ
ยังคงโครงสรางหลักสูตรและแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการพฒันาหลักสูตร ที่เปนหลักสูตรที่เนนการ
คิดโยนิโสมนสิการ แตอาจมีการปรับเปลี่ยน ยดืหยุนในบางจุด เชน ช่ือหรือเนื้อหาทีอ่ยูในหนวย
การเรียน ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณหรือความสนใจของเดก็  ในสวนของการนํา 
โยนิโสมนสิการมาใชในหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนเห็นวา ควรมีการจดัอบรมครูใหมีความเขาใจ
ใหมากกวานี้ จะไดรูวาการสอนใหเดก็คิดนั้นตองทําอยางไร เพราะเชื่อวาถาตองการใหเด็กคดิได 
ครูก็ตองเปนตนแบบ ตองคิดใหไดกอน  นอกจากนี้ ผูบริหารโรงเรียนไดใหขอเสนอแนะวา ในการ
นําหลักสูตรไปใช  ควรใหครูเปนผูเขียนแผนการสอนดวยตนเองตั้งแตแรกใชหลักสูตร  เพราะถือ
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วาเปนหนาที่ของครูโดยตรง ไมใชสอนตามแผนการสอนที่อยูในเอกสารหลักสูตร  เพื่อที่ครูจะได
ฝกคิดและปฏบิัติไปพรอมๆ กัน ครูจะไดเกิดการเรยีนรู และมีความเขาใจในหลักสูตรไดมากขึ้น 
 

4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก   
 

      จากการศึกษาความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
ของเด็กในภาพรวม หลังจากที่เขารวมในกิจกรรมการเรยีนรูของหลักสูตร ในตลอดภาคตน ป
การศึกษา 2550  ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา เด็กมพีฒันาการดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคม
และสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี ้
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ตารางที่ 18    ความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอพฒันาการของเด็กดานรางกาย จิตใจ- 
        อารมณ  สังคม และสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

          
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 

พัฒนาการดานรางกาย 
1. รูจักดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน ทานอาหารที่มีประโยชน    
    เลนและออกกําลังกาย 

 
/ 

 

2. มีสุขนิสัยที่ดี เชน ลางมือ ขับถาย พักผอนเปนเวลา /  

3. เคลื่อนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยางประสานสัมพันธกัน  /*  

4. มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา (ดู  ฟง ดม  ลิ้มรส สัมผัส)  /*  

พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ 
1. มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

 
/* 

 

2. รูสึกดีตอตนเอง /  

3. รูสึกดีตอผูอื่น  /  

4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น /*  

5. แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม /  

6. มีวินัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได /  

7. มีความรับผิดชอบ /  

8. มีความซื่อสัตยสุจริต /  

9. มีความกตัญูกตเวที /  

10. มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจักชวยเหลือ แบงปน /*  

11. สนใจและรวมในกิจกรรมศิลปะ  ดนตรีและเคลื่อนไหว /  

พัฒนาการดานสังคม 
1. ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได (เชน แตงตัว รับประทานอาหาร  
    ดวยตนเอง) 

 
/* 

 

2. รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางประหยัด /  

3. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย /  

4. ทํากิจกรรม เลนรวมกับผูอื่นได /  

5. เปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข (เชน เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย)   

/  
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ตารางที่ 18  (ตอ)  
                
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 

พัฒนาการดานสติปญญา  
1. ใชภาษาถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเองใหผูอื่นรับรูและเขาใจได 

 
/ 

 

2. คิดจําแนกแยกแยะตามสวนประกอบหรือหนาที่ของสิ่งตางๆ ได    /  

3. คิดอยางมีเหตุและผลได /  

4. คิดแกปญหาได /*  

5. คิดพิจารณาเหตุการณ สิ่งตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณและโทษ เชน น้ําอัดลม 
    มีประโยชนและโทษตอรางกายเราอยางไร 

/*  

6. รูจักพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ เชน เรามีบานไวอยูอาศัย    
    ปองกันอันตราย ไมใชไวอวดวารวยหรือจน 

/  

7. รูเทาทันอารมณ ความรูสึกของตนเองเมื่อเจอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง เชน  
    เมื่อพอแมติดธุระสําคัญไมสามารถพาไปเที่ยวได  ก็เขาใจเหตุผลของพอแม   
    และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได  

/  

8. คิดพิจารณาตอเหตุการณ และสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในแงดีและเกิดประโยชน /  

9. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ จํานวน (เชน ปริมาณ พ้ืนที่ น้ําหนัก ความยาว) /  

10. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค /  

11. มีทักษะสังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยความสนใจ /*  

12. นําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน /  

13. สนใจใฝรูและรักในการอานเขียน เชน ชอบอานนิทาน เขียนขีดเขี่ย               
      วาดรูป รูจักตัวพยัญชนะ คําตางๆ   หรือบอกสวนตางๆ ของหนังสือได 

/  

 
หมายเหต:ุ * หมายถึง คุณลักษณะเดนของเด็กโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี
 

     จากตารางที่ 18  พบวาผูบริหารโรงเรียนเห็นวา เด็กทีเ่ขารวมในกิจกรรมการ 
เรียนรูของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในภาคตน ปการศึกษา 2550 มีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนไดเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับ
พัฒนาการแตละดานไวดังนี ้    
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     พัฒนาการดานรางกาย  เด็กหองปโปสามารถดูแลรักษาสุขภาพรางกายให 
แข็งแรงได โดยครูมีวิธีการเสริมแรงใหเดก็เกิดพฤติกรรมเหลานี้ เชน การใหดาวสุขภาพดี แกเด็กที่
รับประทานอาหารไดหมดทนัเวลาที่กําหนด และรับประทานไดดวยตนเองอยางมีมารยาท  ดาน
ความสามารถในการใชกลามเนื้อสวนตางๆ รวมถึงการใชประสาทสัมผัสทั้งหา เด็กมีพัฒนาการดี
มาก เนื่องจากกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นในหลักสูตรนั้นสงเสริมใหเด็กไดลงมือกระทาํ และเนนใหเดก็
ไดเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัส  
 

     พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ   เดก็หองปโปมีความมั่นใจในการแสดงออกมาก 
ขึ้น จากการจัดบรรยากาศในหองเรียน ที่ครูสงเสริมความมั่นใจใหแกเด็ก มีการจดักจิกรรมที่เอื้อตอ
การเรียนรู เชน บทบาทสมมติ การใหเด็กนําเสนอผลงาน  ในดานมนษุยสัมพันธที่ดตีอบุคคลอื่น 
และการชวยเหลือแบงปน  เด็กหองปโปมคีุณลักษณะนีอ้ยางเดนชดั จากรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
เนนใหเดก็ทํางานรวมกนั ชวยเหลือกัน  ในดานการแสดงออกทางอารมณ  มีเด็กบางคนที่ยัง
แสดงออกทางอารมณไดอยางไมเหมาะสม เชน อารมณโกรธรุนแรง  เอาแตใจตนเองกับพอแม 
 

     พัฒนาการดานสังคม  เดก็หองปโปสามารถชวยเหลือตนเองไดดีในกิจวัตร 
ประจําวนั เนื่องจากเดก็ไดรับการฝกฝนเปนประจําทกุวนั  ในดานการรูจักและดูแลทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม บางครั้งเด็กละเลย เชน ลืมปดน้ํา  ในเรื่องมารยาท การแสดงความเคารพ เด็กสามารถ
ปฏิบัติไดแตไมสม่ําเสมอ  ตองคอยย้ําเตือนบอยๆ ซ่ึงก็ตองอาศัยบทบาทของครู ที่ตองย้ําเตือนเด็ก
บอยๆ ใหเกิดความเคยชนิ  
 

     พัฒนาการดานสติปญญา  เด็กหองปโปรูจักคิดไดมากขึ้น เชน การคดิแกปญหา  
เชน ใหเด็กวาดภาพ วาดผิดแลวไมลบ แตดัดแปลงรูปนัน้ใหสอดคลองกับโจทยหรือส่ิงที่ตองการ
วาดไว  ในการคิดคุณโทษและทางออกของสิ่งตางๆ เด็กหองปโปทําไดชัดเจนทั้งในการตอบคําถาม
และการปฏิบตัิ เชน การดื่มน้ําอัดลม เด็กสามารถบอกไดวาน้ําอดัลมมีโทษตอรางกายอยางไร และ
เด็กไมดื่มน้ําอดัลม  ในดานมิติสัมพันธ  เชน หนกัเบา ใกลไกล เด็กมคีวามสามารถไดดีถาเปนการ
เรียนรูจากรูปธรรม เชน ตอไมบล็อก  แตในภาพ 2 มิติ  เชน การทําใบกิจกรรมเดก็ยงัสับสนอยูบาง  
ในดานของการเปนเด็กชางสงัเกตและสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว เดก็มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่ง
ตางๆ รอบตัว  ยกตวัอยางกรณีของ ด.ช. ริว (อนุบาล 3) ทีคุ่ณแมมาเลาวานองริวมีความสงสัยจาก
การสนทนาพดูคุยกับเพื่อนและครูในหองเรียนวา “หอยทากกินปลาไดหรือไม”  ซ่ึง ด.ช. ริว ไดนํา
ส่ิงที่ตนเองสงสัยไปทดลองที่บาน โดยนําปลาหางนกยูงมา 3 ตัว และหอยทายมาใสอางน้ําไว 
จากนั้นก็สังเกตวาจะเกดิอะไรขึ้น ปรากฎวาในเชาวันรุงขึน้ ปลาหายไปหนึ่งตวั ด.ช. ริว จึงสรุป
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คําตอบวา “หอยหากกินปลาได”  คุณแมไดพูดให ด.ช. ริว คิดตอวา “ที่ปลาหายไปอาจเปนเพราะ
แมวมากิน หรือมันกระโดดหนีออกจากอางไปในชวงที่เราไมอยูก็ได ซ่ึง ด.ช. ริว ไดเกิดความสงสัย
และทดลองตอไปอีก    
 

        2.2  ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสัมภาษณความคิดเหน็ของครูประจาํชั้นหองปโป จํานวน 2  

ทาน คือ ครูจิ๊บ และครูแวว  ใน 4 ประเด็นใหญ ๆ คือ แนวคิดทฤษฎใีนการพัฒนาหลักสูตรและ
ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับสภาพบริบทของสังคม การเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนรู  
การดําเนนิกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก  สรุปความคิดเหน็
ตามประเด็นตางๆ ไดดังนี ้

 
1)  แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร และความสอดคลองระหวางหลักสูตร 

กับสภาพบริบทของสังคม  
 
      แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร  ครูมีความเห็นตรงกันวา  หลักสูตร
สะทอนใหเหน็การผสมผสานแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ 
ตั้งแตจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ประมวลการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู การวดัและประเมนิผล โดยเฉพาะในแผนการสอน ที่สะทอนใหเห็นไดชัดเจน อยางเชนใน
การสอนใหเดก็คิดเราคุณธรรม คิดคุณโทษและทางออก  นอกจากนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยูบน
พื้นฐานทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การจัดกจิกรรมสวนใหญคํานึงถึงพัฒนาการตามวยั
ของเด็ก  แตกม็ีบางกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับความสามารถของเด็กโต และไมเอื้อตอเด็กเล็ก ซ่ึง
เปนปญหาของการเรียนแบบชั้นคละ ในดานการประเมนิผล แบบประเมินผลที่พัฒนาขึ้นนั้น
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก หลักสูตรมีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  กิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลมีความสอดคลองกัน 
 

    ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับสภาพบริบทของสังคม  ครูมีความเห็น 
ตรงกันวา หลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันและมีความทันสมยั หนวยการ
เรียนรูที่จัดทําขึ้นเปนสิ่งที่ใกลตัวเดก็ เดก็ไดฝกคิดในเรือ่งที่เกี่ยวกับชวีิตประจําวัน ซ่ึงปรากฏให
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เห็นในแผนการสอน หรือในการทํากิจวัตรประจําวนัของเด็ก เชน การเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณคา การประหยัดพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
 

2)  การเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 
       การมีสวนรวมในการพฒันาหลักสูตรของครู   ครูมีความเหน็วา ในการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งนี้ ครูไดเขามามีสวนรวมในการทํางานในลักษณะของผูปฏิบัติ เปนผูนําหลักสูตร
ไปใช   ในการนําเสนอความคิดเปนไปในลกัษณะการนําเสนอความคิดเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตร
มากกวาที่จะเปนผูคิดหลักสตูร  นอกจากนีใ้นการนําหลักสูตรไปใช ไดมีการยืดหยุน และเปดกวาง
ใหครูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของพัฒนาการผูเรียน สภาพเหตกุารณหรือการ
เรียนการสอนในขณะนัน้  
 
        การพัฒนาความรูความสามารถของครู จากการพัฒนาหลักสูตร   ครูมี
ความเหน็วา ครูไดรับการพฒันาความรู ความสามารถในหลายดานจากการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ 
เชน พัฒนาการของเด็ก  การนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชในเด็กปฐมวัย  การจดัทําโครงสราง
หลักสูตร ความรูเร่ืองมาตรฐานการศึกษาและการเชื่อมโยงหลักสูตรกบัมาตรฐาน  การกําหนด
จุดประสงคการเรียนรู  การลําดับการเรียนรู การวางหนวยและออกแบบหนวยการเรยีน  ทักษะการ
คนควาขอมูลจากแหลงความรูทางอินเทอรเน็ตที่เกีย่วกบัหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงครูได
นําความรูเหลานี้มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การจัดลําดับเนื้อหาหรือกจิกรรมการเรียนรู
ในหนวยการเรียนดวยตนเอง  การนํารูปแบบใบงานหรอืกิจกรรมที่มีในอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช 
และนํามาออกแบบกิจกรรมใหเด็กไดลงมือทํา เปนตน  
 
      ความตองการที่จะพัฒนาตนเองของครู  จากการสัมภาษณ พบวา ครูมีความ
ตองการที่จะพฒันาตนเองใน 3 เร่ืองใหญ ๆ คือ 1) เทคนิคการสอนในทกัษะดานตางๆ เชน 
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร  2) การจัดการเรยีนการสอนแบบชั้นคละ  3) พัฒนาการของเด็ก 
โดยเฉพาะเดก็เล็กในระดับเนอรสเซอรี่ ซ่ึงปญหาที่ครูประสบอยูคือ ไมรูจะจัดการชัน้เรียนแบบ 
ช้ันคละอยางไรดี จุดตรงไหนคือเหมาะสมระหวางเด็กเล็กและเด็กโต เปนตน 
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3)  การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  
 
    นโยบายของโรงเรียน  งบประมาณสนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช 

ครูมีความเห็นวา โรงเรียนใหความสนับสนุนในการนําหลักสูตรไปใช  ครูสามารถเบิกคาใชจายใน
การจัดซื้อส่ืออุปกรณการเรยีนรูตางๆ  โดยนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายในภายหลัง หรือแจงใหครู
มาลี ซ่ึงเปนครูใหญ ทราบวาตองการสื่อชนิดใดเพิ่มเติม หรือขาดเหลือ โรงเรียนก็จะเปนผูจัดซื้อ  
แตสวนใหญ ครูมักใชของที่มีอยู และประยุกตใช  ทั้งนี้โรงเรียนก็มหีองเก็บสื่ออุปกรณ ซ่ึงครู
สามารถไปเลือกใชไดตามตองการ ในการจัดเตรียมส่ือบางอยาง เชน วตัถุดิบสําหรับการประกอบ
อาหาร ครูก็จะมอบหมายใหแมครัวเปนผูจดัซื้อให เปนตน 
 
       ความรู ความเขาใจและความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลกัสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  ครูเชื่อวาตนเองสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบนพื้นฐาน
แนวคดิพุทธศาสนาและทฤษฎีพฒันาการและการเรียนรูของเด็กได แตขอใหผูบริหารโรงเรียน  
หรือผูวิจัยคอยใหคําแนะนําอยูบาง ถามีการจัดทําประมวลการสอนไว ครูก็สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรูได เมื่อเหน็ชื่อหนวยการเรียนรูก็สามารถคิดไดวาจะไปเชื่อมโยงกบัการคิด
โยนิโสมนสิการแบบใด  และจะจัดสภาพแวดลอมแบบใดใหเด็กเกิดการเรียนรู ในสวนของการ
เชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ครูยังไมเขาใจ สับสนอยูบาง เวลา
วางแผนการสอนก็พยายามคดิและนํามาตรฐานมาเชื่อมโยงทั้งในจุดประสงคการเรียนรู และ
กิจกรรมการเรยีนรู ซ่ึงก็อยากใหผูวิจัยหรือโรงเรียนใหความรูในสวนนี้เพิ่มเติมใหเขาใจมากขึ้น  
 
       การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อและแหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล บนพื้นฐานแนวคิดของหลักสตูร   ครูไดใหความเหน็วา ครูไดดําเนนิกิจกรรมการ
เรียนรู การใชส่ืออุปกรณ แหลงการเรียนรูตลอดจนการวัดและประเมนิผลอยูบนพื้นฐานแนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  และมกีารยดืหยุนกิจกรรมการเรียนรู
ตามที่ผูวิจัยไดเสนอแนะไว  ครูมีการประยกุตใช หรือปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน 
การใชส่ือวีซีดแีทนการเลานทิาน  การทํากจิกรรมศิลปะ งานบางอยางตองใชเวลานาน เด็กทําไมทนั 
ครูก็ปรับเปลี่ยนเปนกจิกรรมอื่นแทน เชน ปนดินเหนยีวแทนการทําเปเปอรมาเช  โดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคเปนหลักวาตองการใหเด็กมคีวามรู หรือทกัษะการคิดในดานใด เชน การพัฒนา
กลามเนื้อมือ  ทักษะการคิดแกปญหา  คิดคุณโทษและทางออก เปนตน ในสวนของการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียน สภาพหองเรียนนั้น  ครูมคีวามเหน็วา สภาพแวดลอมของโรงเรียน
สอดคลองกับแนวคดิหลักสตูร มีตนไมรมร่ืน อยูในชุมชนที่ปลอดภัย อากาศดี เงยีบสงบ ไม
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พลุกพลาน  มมีุมตางๆ ในหองเรียนใหเดก็เรียนรู  และมกีารตกแตงหองเรียนที่สัมพนัธกับหนวย
การเรียน นอกจากนี้ ครูไดใหความเห็นวา กิจกรรมการเรยีนรูตางๆ มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กในแตละระดับชั้น แตก็มีบางกิจกรรมที่ยากเกนิไปสําหรับเด็กเตรียมอนุบาล ครูตองคอย
ชวยเหลือเด็กอยูตลอดในระหวางทํางาน เชน การตัดกระดาษ สําหรับเด็กโต ครูก็จะมีการเพิ่มภาระ
งานใหกับเดก็ เชนความยากงายของงาน การใหรายละเอยีดของงาน เปนตน  
 
       ปญหาและวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํากิจกรรมการเรียนรูไปใช
ของครู  จากการที่ครูนํากิจกรรมการเรียนรูไปใชตลอดภาคตนปการศึกษา 2550 ครูไดใหความเหน็
วาในชวงแรกของการเปดภาคเรียน ครูมีความกังวลหลายเรื่อง ทั้งในเรือ่งการจัดการชั้นเรียนจาก
การที่มีจํานวนเด็กเพิ่มขึน้ จากเดิม 13 คน เพิ่มจํานวนเปน 26 คน อีกทัง้ยังเปนชั้นเรียนคละอายุ  
และความกังวลในการนําหลักสูตรไปใช  เกรงวาจะสอนไดไมดี ไมเปนไปตามแผนการสอนที่วาง
ไว  กังวลในการใชคําถาม คําพูดที่สนทนากับเด็ก วาจะไมเปนไปตามวตัถุประสงคที่ตั้งไว  และ
ปญหาเรื่องเวลาที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูทีอ่อกแบบไว ครูสอนไมทัน  ซ่ึงผูวิจัยกไ็ด
เปดกวางใหครูสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณในหองเรียน สามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอน
ไดตามความเหมาะสม ตัวครูเองจึงก็ไดมกีารยืดหยุนแผนตามความเหมาะสม  คํานึงถึงพัฒนาการ 
ความสามารถของเด็กในแตละระดับชั้นเปนหลัก นอกจากนี้ครูไดหาวิธีแกไขความกังวลของตนเอง 
ดวยการขอออกแบบหนวยการเรียนรูดวยตนเองทั้งหมด ในหนวยการเรียน “รักของแม”  ซ่ึง
หลังจากที่ไดลองคิดและปฏบิัติดวยตนเอง  ครูก็หลุดจากความกังวล มีความมั่นใจในการจัด
กิจกรรม สามารถใชคําถามใหเด็กเกิดความคิดไดตรงประเด็นมากขึ้น 
 
            การมีสวนรวมในการนิเทศ ใหความรูของผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียน  
ครูไดใหความเห็นวา ผูวิจยัและผูบริหารโรงเรียนไดเขามาสวนรวมในการใหความรูแกครูโดย
ตลอด ทั้งในรปูของการจัดประชุมพูดคุยแสดงความคิดเห็น การสนทนาพูดคุยหลังเลิกเรียนในตอน
เย็น การสงครูไปอบรมขางนอก การนิเทศในชั้นเรยีน  ซ่ึงรูปแบบของการใหความรูของผูวิจัยและ
ผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะเปนกันเอง ไมใชรูปแบบของครูที่มาใหความรูหรือเลคเชอรเด็ก หรือมา
จับผิดการสอนของครู  ทําใหครูไมเครียด  ผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียนมักมีคําแนะนาํดีๆ ในการ
แกปญหาที่เกดิขึ้นในชัน้เรียน ในการทํางานก็มีการยืดหยุน ถามีการปรับแผนการสอนก็ไมวาอะไร 
เพียงแตใหหมายเหตแุละบันทึกไววาเพราะเหตุใดจึงมีการปรับแผน 
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    การนําความรูจากการพัฒนาหลักสูตรไปใชพัฒนาตนเอง  ครูให 
ความเหน็วา  จากการที่ครูไดนําหลักสูตรนี้ไปใชในหองเรียน พบวา เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คิดได
มากขึ้น ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากหลักสูตรและการรวมมือระหวางที่บานและโรงเรียน มองวาเดก็ได
ประโยชนจากหลักสูตรนี้ที่เนนใหเดก็คิด ครูชอบที่จะสอนใหเด็กคิด แตก็เปนการบานของครูที่ตอง
เตรียมการสอน และจดับรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ซ่ึงตัวครูก็ทําอยู เชน การจัดหาหนังสือ นิทาน 
ที่สอดคลองกับหนวยการเรยีนรู และจากความรูที่ไดในการพัฒนาหลกัสูตรในครั้งนี้ ครูก็จะ
นําไปใชตอ ซ่ึงหลังจากไดความรู ไดวิธีการแลว ก็สามารถนําไปปฏิบัติได เชน การกําหนด
จุดประสงคการเรียนรู  การออกแบบกจิกรรมใหหลากหลาย และสามารถอธิบายผูปกครองไดวาเรา
ทําอะไร สอนอะไรใหลูกของเขาอยู  ซ่ึงครูจิ๊บไดกลาวถึงความรูสึกเกีย่วกับการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูไววา  
 

. . . กอนหนานี้ ครูจิ๊บสอนไมมีหลักเลย ไมมีแกน อยางที่ครูกอลฟเหน็ ครูจิ๊บก็สอนตาม
หัวขอที่กระทรวงบอกมา และก็ใหเด็กคดิเรื่องที่อยากจะเรียน ไมมกีารวางแผนลวงหนา 
ไมไดทําการบาน กิจกรรมมันก็เหมือนเดิม คือมีแตศิลปะ ๆๆ ก็ไมแนใจวาเดก็ไดความรู
หรือเปลา ครูกอลฟเหมือนหนังสือเลมแรกที่ทําใหรูวา การที่จะสอนเดก็มันตองวางแผน
อะไรบาง หลักแนวคิด พัฒนาการมันมีอะไรบาง เพราะครูจิ๊บเองก็ไมรูเร่ืองพัฒนาการเด็ก
เทาไร. . .  

 
    ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขหลักสตูร  ครูไดใหความเหน็ 

เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบนพื้นฐานแนวคดิพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กวา ถาครูสามารถสอนไดครบตามแนวคดิก็จะไดผลดี  หลักสูตรที่จัดทําขึ้นทํา
ใหเห็นวาครูมีการวางแผนการสอนลวงหนา ทําใหครูมีเวลาเตรียมตวัในการสอนมากขึ้น แมจะมี
การกําหนดหวัเร่ืองที่เดก็จะเรียนไวกอนแลว แตครูก็มีการแตกเว็บหรือทําใยแมงมมุ เพื่อดูวาเด็กรู
อะไรมาแลว และอยากจะรูอะไรเกีย่วกับในเรื่องนี้ ซ่ึงกท็ําใหครูรูวาเดก็สนใจอะไร ในสวนที่
ตองการใหมกีารปรับปรุงแกไขหลักสูตร คือ  การประเมนิผล อยากใหมีการทําเกณฑการประเมิน
ระดับความสามารถในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละขอ ในแตละดับชัน้  เพื่อใหครูมี
เกณฑประเมินที่ตรงกัน  นอกจากนี้ครูทั้งสองทานไดใหความคิดเห็นที่แตกตางกันเกีย่วกับการนํา
หลักสูตรไปใช  โดยครูจิ๊บ ไดเสนอวา “การใหครูออกแบบแผนการสอนดวยตนเอง เวลาที่ครู
นําไปใชกจ็ะไมหลงลืมเพราะเปนสิ่งที่ครูคิดเอง”   สวนครูแวว ไดเสนอวา “สําหรบัแววที่ไมรูอะไร
เลย ไมเคยมีประสบการณสอนหนังสือ การที่มีแผนการสอนมาให ถือวาชวยแววไดเยอะ เพราะแวว
ก็จะเห็นรูปแบบการดําเนนิกจิกรรม แนวทางการใชคําถาม ทําใหครูที่มาใหมอยางแววเขาใจไดงาย”  
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4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก 
 
    จากการศึกษาความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ดานของ 

เด็กในภาพรวม หลังจากที่เขารวมในกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร ในตลอดภาคตน ปการศึกษา 
2550  ครูมีความเห็นวา เดก็มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคมและสติปญญา ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี ้
 
ตารางที่ 19    ความคิดเหน็ของครูที่มีตอพัฒนาการของเด็กดานรางกาย จิตใจ-อารมณ  สังคม และ 
                      สติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 
          

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 

พัฒนาการดานรางกาย 
1. รูจักดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน ทานอาหารที่มีประโยชน  
    เลนและออกกําลังกาย 

 
/ 

 

2. มีสุขนิสัยที่ดี เชน ลางมือ ขับถาย พักผอนเปนเวลา /  

3. เคลื่อนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยางประสานสัมพันธกัน  /*  

4. มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา (ดู  ฟง ดม  ลิ้มรส สัมผัส)  /*  

พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ 
1. มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

 

/* 
 

2. รูสึกดีตอตนเอง /  

3. รูสึกดีตอผูอื่น  /  

4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น /  

5. แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม /  

6. มีวินัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได /  

7. มีความรับผิดชอบ /  

8. มีความซื่อสัตยสุจริต /  

9. มีความกตัญูกตเวที /  
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ตารางที่ 19  (ตอ)  
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค  

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 
10. มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจักชวยเหลือ แบงปน /*  
11. สนใจและรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและเคลื่อนไหว /*  
พัฒนาการดานสังคม 
1. ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได (เชน แตงตัว รับประทานอาหาร 
    ดวยตนเอง) 

 
/* 

 

2. รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางประหยัด /  
3. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย /  
4. ทํากิจกรรม เลนรวมกับผูอื่นได /  
5. เปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
    เปนประมุข (เชน เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย)   

/*  

พัฒนาการดานสติปญญา  
1. ใชภาษาถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเองใหผูอื่นรับรูและเขาใจได 

 
/ 

 

2. คิดจําแนกแยกแยะตามสวนประกอบหรือหนาที่ของสิ่งตางๆ ได    /  
3. คิดอยางมีเหตุและผลได /*  
4. คิดแกปญหาได /  
5. คิดพิจารณาเหตุการณ สิ่งตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณและโทษ เชน น้ําอัดลม 
    มีประโยชนและโทษตอรางกายเราอยางไร 

/  

6. รูจักพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ เชน เรามีบานไวอยูอาศัย  
    ปองกันอันตราย ไมใชไวอวดวารวยหรือจน 

/  

7. รูเทาทันอารมณ ความรูสึกของตนเองเมื่อเจอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง เชน  
    เมื่อพอแมติดธุระสําคัญไมสามารถพาไปเที่ยวได  ก็เขาใจเหตุผลของพอแม 
     และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได  

/  

8. คิดพิจารณาตอเหตุการณ และสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในแงดีและเกิดประโยชน /  
9. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ จํานวน (เชน ปริมาณ พ้ืนที่ น้ําหนัก ความยาว) /  
10. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค /  
11. มีทักษะสังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยความสนใจ /*  
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ตารางที่ 19  (ตอ)  
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค  

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 
12. นําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน /  
13. สนใจใฝรูและรักในการอานเขียน เชน ชอบอานนิทาน เขียนขีดเขี่ย  วาดรูป   
     รูจักตัวพยัญชนะ คําตางๆ   หรือบอกสวนตางๆ ของหนังสือได 

/  

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง คุณลักษณะเดนของเด็กโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี
 

    จากตารางที ่19  พบวา ครูเห็นวา เด็กทีเ่ขารวมในกิจกรรมการเรียนรู 
ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในภาคตน ปการศึกษา 2550 มพีัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียน โดยครูไดเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับพัฒนาการแตละดานไว
ดังนี้  
     

    พัฒนาการดานรางกาย  เดก็หองปโปสวนใหญสามารถดูแลรักษาสขุภาพ 
รางกายใหแข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดี  ในเดก็เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 สามารถทําโดยไมมี
เงื่อนไข แตเดก็โต เร่ิมเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไมทํา ครูตองคอยตรวจสอบ เชน การแปรงฟน 
ดานความสามารถในการใชกลามเนื้อสวนตางๆ รวมถึงการใชประสาทสัมผัสทั้งหา เด็กมี
ความสามารถในทางที่ดีขึ้น เปนผลมาจากกิจกรรมที่ออกแบบไวนั้นเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการ 
ใหเดก็ไดทดลองทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
 

    พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ   เดก็หองปโปมีความมั่นใจในการแสดงออก เปน 
ผลจากกิจกรรมที่ครูใหเดก็ไดออกมาแสดงหรือปฏิบัติ ซ่ึงกอนหนาที่จะมีหลักสูตรนี ้ครูก็ไมไดเนน
ในกจิกรรมเหลานี้ เด็กมีความรูสึกดีตอตนเอง ตอผูอ่ืน เชน รูจักชื่นชมเพื่อนอยางการเขียนวันที่ ชม
เพื่อนวาเขียนสวยจังเลย  ในดานการมวีินัย และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน เดก็รูจักรักษากติกามาก
ขึ้น อดทนมากขึ้นอยางในเดก็เล็ก  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย อยางเชน การบาน
สารสัมพันธ  ในดานการชวยเหลือแบงปน เด็กมีพฤติกรรมการชวยเหลือตอกัน เชน พี่ชวยนอง 
นองชวยพี่ บางครั้งก็มีการแขงขันกันทําดี เปนพี่ที่ดีตอนอง เด็กรูจักใหกําลังใจผูอ่ืน อยาง ด.ช. หนุย 
(อนุบาล 1)  ไมอยากกนิลูกเกดที่อยูในขนมปง พี่อนุบาล 2  บอก  ด.ช. หนุย  วา “พี่ไมชอบ พี่ยังกนิ
เลยหนุย”  เด็กหองปโปมีลักษณะเดนอยางหนึ่งคือ ชอบทํางานมาก สนใจในกจิกรรมศิลปะ ดนตรี
และเคลื่อนไหว วนัไหนไมมงีานใหทํา เด็กก็จะรองขอ  
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    พัฒนาการดานสังคม  เด็กหองปโปสามารถชวยเหลือตนเองไดในกจิวัตร 
ประจําวนั เดก็คนไหนที่ทําไมคอยได กพ็ยายามชวยเหลือตนเองจนกระทั่งทําไดเอง เปนผลจาก
หลักสูตรที่เนนใหเด็กลงมือปฏิบัติ มีเวลาใหเด็กไดมีประสบการณ ในดานการรูจักและดูแล
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม เดก็ทําไดแตยังไมดพีอ เด็กบางคนมีพฤติกรรมการสิ้นเปลือง ไมรูจัก
ประหยดั เชน ใชกระดาษทิชชูเปลือง ลืมปดน้ํา   ในเรื่องมารยาท การแสดงความเคารพ  บางครั้งครู
ตองเตือนเปนรายบุคคล  ในดานการเปนสมาชิกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เดก็มีคุณลักษณะในดานนี้อยางมาก จากการสอดแทรกการเปนประชาธิปไตยใน
กิจกรรมตางๆ เชน การลงคะแนนเสียงในการทํากิจกรรมตางๆ เสียงสวนใหญจะไดรับการยอมรับ 
เสียงสวนนอยก็ตองยอมรับแมจะผิดหวัง  
 

    พัฒนาการดานสติปญญา  เด็กหองปโปมพีัฒนาการทางภาษาในทางทีด่ีขึ้น เดก็ 
มีลําดับการพูดดีขึ้น เพราะในกิจกรรมนั้นเนนใหเด็กไดแสดงความคิดเหน็  ในเรื่องของการคิด เด็ก
สามารถคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้น จากการที่เด็กไดสังเกต สงสัย ก็เกิดคําถามและพยายามหาคําตอบ 
หาเหตุผล บางครั้งคําถามของเด็กก็ทําใหครูอ้ึงได  และเดก็ก็หาคําตอบไดจากกิจกรรมที่เด็กไดลง
มือทํา  ในการคิดคุณโทษและทางออก เดก็รูและปฏบิัติได เชน เวลาที่เด็กปวย เดก็รูวากินไอติมแลว
ทําใหไมสบาย ก็ไมกิน ไมงอแง  ในบางครัง้ครูทําผิด ก็โดนเดก็ถามวาทําไมครูทําอยางนั้น มันไมด ี 
ในการคิดคณุคาแท คุณคาเทียม ครูพบวา ถาสอนในสถานการณจริงจะไดผลดีกวา แตถาสอนใน
บทเรียนนัน้มนัยากทีจ่ะเขาใจ  และเด็กโตจะเขาใจไดมากกวาเด็กเล็ก ในการคิดแกปญหา ถาเปนใน
กิจกรรมการเรยีนรู เดก็สามารถทําไดดี แตในชีวิตประจําวัน เด็กบางคนยังมีพฤติกรรมขึ้นอยูกับครู 
เชน  ครูจิ๊บนั่งไหนครับ  ทําอะไรตอครับ เปนตน   ในดานมิติสัมพันธ เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร 
นับเลข รูคามากนอย หนักเบา สูงต่ํา โดยครูมองวาสิ่งที่ใหเด็กเรียนรูนัน้เพียงพอสําหรับเด็กอนุบาล 
1 แตควรเสริมใหมากกวานี้สําหรับเด็กอนุบาล 2 และอนุบาล 3 นอกจากนี้เด็กสามารถนําสิ่งที่เรียน
ไปใชในชวีิตประจําวนั เชน ด.ญ. ฟาง (อนุบาล 1) เอาสิ่งที่ครูสอนใหประดิษฐในหองเรียนไปทํา
เองที่บานในดานความสนใจในการรูหนังสือ เด็กหองปโปชอบขีดเขียน ชอบอานนทิาน ชอบใหพอ
แมสอนเขียนหนังสือ สังเกตไดจากการบานในสารสัมพันธ เด็กพยายามเขียนคําตอบดวยตนเอง 
เปนตัวขดีเขี่ยบาง คลายตัวหนังสือบาง โดยพอแมจะเขยีนคําตอบของเด็กกํากับไวขางๆ ซ่ึงก็
สะทอนใหเหน็วาเด็กรักในการอานเขียนมากขึ้น  
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        2.3  ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ 

 
   ผูวิจัยไดดําเนนิการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูปกครองเด็กนกัเรียนหองปโป 

จํานวน 18 คน จาก 26 คน ใน 4 ประเดน็ใหญ ๆ คือ ความสอดคลองระหวางนโยบายโรงเรียน  
หลักสูตรและสภาพสังคม   ลักษณะบุคลากรของโรงเรียน  หลักสูตร กจิกรรมการเรียนรู  และ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุตรหลาน  สรุปความ
คิดเห็นตามประเด็นตางๆ ไดดังนี ้
 

1)  ความสอดคลองระหวางนโยบายโรงเรยีน  หลักสูตรและสภาพสังคม    
 
     จากนโยบายของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีที่มุงเนนเตรียมความพรอมมากกวา 

สอนอานเขียน และปรัชญาของโรงเรียนที่วา “เรียนรูดวยการเลน มุงเนนพัฒนาการ สืบสาน
วัฒนธรรม” นัน้ ผูปกครองทั้งหมดเห็นดวยกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียน โดยใหทัศนะวา 
การเรียนการสอนที่เนนเตรียมความพรอม ใหเดก็เรียนผานเลน เรียนรูจากประสบการณโดยรอบ
มากกวาการทองจํา จะทําใหเด็กมีความสุข และเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดี เชือ่วาเมื่อเดก็พรอม เด็กกจ็ะทํา
ได เปนไปตามหลักพัฒนาการ   
 
       ผูปกครองมีความคิดเหน็วาหลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบัน โดยเชื่อวาหลักสูตรจะชวยพัฒนาเดก็ใหมีความฉลาดทัง้ทางสติปญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ  ทันเหตุการณและทนัตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  รูจักมองโลกในแงดี
และสามารถปรับตัวใหเขากบัสังคมได  ซ่ึงผูปกครองสวนใหญเห็นวา การเรียนการสอนของ
โรงเรียนทําใหเด็กคิดเปน เปนคนชางสังเกต เด็กมีความสุขกับการมาโรงเรียน อยากมาโรงเรียนทกุ
วัน รักโรงเรียน มีจิตใจที่ราเริงแจมใส  สามารถปรับตัวไดดีและชวยเหลือตนเองไดดี  ผูปกครอง
บางทานมีความกังวลในตวับุตรหลานเกีย่วกับการปรับตัวในโรงเรยีนใหมในระดับประถมศึกษา 
ปที่ 1 หลังจากจบจากโรงเรียนนี้ไปแลว วาอาจจะปรับตวัไดยาก ชวยเหลือตนเองไมไดเมื่อไปอยู
โรงเรียนใหญๆ   แตก็เชื่อมั่นวาเวลาที่เหลืออยูจะทําใหเดก็มีความมั่นใจในการที่จะเผชิญกับสิ่งตางๆ     
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2)  ลักษณะบุคลากรของโรงเรียน   
 
     ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครองมีความเชือ่มั่นในตวัผูบริหารโรงเรียนวา 

มีความสามารถที่จะบริหารโรงเรียนไดดี สามารถนําพาบุตรหลานของตนไปสูเปาหมายได โดย
ผูปกครองใหทัศนะตอผูบริหารโรงเรียนวา เปนคนรุนใหม ที่มีความคดิแปลกใหม รักเด็ก  มีความรู 
วุฒิการศึกษาที่จบมาทางดานการศึกษาเดก็โดยตรง  แมวาจะอายยุังนอย แตก็มีความตั้งใจจริง มี
จุดยนืที่ชัดเจนวาจะพยายามทําทุกอยางใหดีที่สุด สภาพครอบครัวของผูบริหารโรงเรียนมีความ
อบอุน มีคุณพอที่มีความรูดทีี่สามารถแนะนําสิ่งตางๆ แกผูบริหารโรงเรียนได  และเชื่อวาความ
อบอุนจากครอบครัวที่ผูบริหารโรงเรียนไดรับมา จะเปนตนแบบทีด่ีใหกับบุตรหลานของตนได 
 
      ครู  ผูปกครองมีความเชื่อมั่นในตวัครูวาจะสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู และ
ดูแลบุตรหลานของตนไดดี  ผูปกครองใหทัศนะในตัวครูทั้ง 2 ทาน คือ ครูจิ๊บ และ ครูแวว ไววา  
ครูจิ๊บ เปนคนมีความมั่นใจ อบอุน สุภาพ พูดจาไพเราะ มีประสบการณดี มีสัญลักษณความเปนครู 
สามารถดําเนินชั้นเรียนไดด ี มีเทคนิควิธีการจัดการกับเดก็ในขณะทีพ่อแมไมสามารถทําได    
มีเหตุผล ไมใชอารมณกับเดก็ สามารถทําใหเด็กยอมโดยไมตองใชไม เก็บรายละเอยีดและดแูลเอา
ใจใสเดก็ไดดี และรายงานพฤติกรรมของเด็กไดอยางละเอียด  สําหรับครูแววนั้น เพิง่เขามาใหม  
ยังไมไดสัมผัสมากนัก  ยังไมเห็นการสอนของครูแวว แตดูเปนคนใจเย็น รักเด็กและเด็กๆ ก็รักครู
แวว  ดแูลเอาใจใสเด็กไดดี และเชื่อมั่นในระบบการคัดสรรบุคคลเขามาทํางนของโรงเรียน วา
จะตองเลือกบคุคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเขามาทํางาน  
 
   ในสวนของการพัฒนาความรู ความสามารถของครูนั้น ผูปกครองสวน
ใหญเหน็วา โดยรวมครูมีความสามารถดีแลว ทั้งในการจดัการเรียนการสอน และการดูแลเด็ก เพียง
ขอใหครูรับรูและมีเปาหมายเดียวกันกับโรงเรียนในการพฒันาเด็ก โดยครูควรมีพื้นฐาน 3 ประการ 
คือ รักเด็ก มีความกระตือรือรนใฝรู และประเมินตนเองตลอดเวลา  ผูปกครองบางทานเสนอแนะวา 
ครูควรมีความรูในดานสุขภาพอนามัยเด็ก วิธีการการดแูลความสะอาด สุขอนามัยของเด็กและ
แนวทางในการปองกันโรคหรือการติดเชือ้ตางๆ  
 
      พี่เล้ียง   ผูปกครองสวนใหญมีความเชื่อมั่นในตวัพี่เล้ียง  ทั้งบุคลิกลักษณะ 
กิริยามารยาท ที่มีความสุภาพ  ใจดี  พูดจาไพเราะ มีมารยาทในการไหวผูใหญ และในสวนของการ
ปฏิบัติงาน ที่เอาใจใสดแูลเดก็ไดดี เปนกนัเองและพูดคยุกับเด็ก มีผูปกครองบางทานไดให
ขอเสนอแนะวา อยากใหพี่เล้ียงเอาใจใสและเก็บรายละเอยีดของเดก็ใหมากกวานี้ เชน การดูแล
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ความสะอาดสิง่ของเครื่องใช เสื้อผาของเด็ก เชน กางเกงใน ที่นอน ผาเช็ดตัว ขวดนม  ใหจดจํา
ส่ิงของตางๆ ของเด็กใหได ระวังการหลงลืมและการสลับสับเปลี่ยนส่ิงของเครื่องใชของเด็ก และ
อยากใหพี่เล้ียงมีความกระฉบักระเฉง วองไวในการทํางานมากกวานี้ เชน การรับสงเดก็หนาประตู     
 

ในสวนของการพัฒนาความรู ความสามารถของพี่เล้ียงนัน้  
ผูปกครองสวนใหญเห็นวา พี่เล้ียงควรไดรับการอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของเดก็  
เทคนิคการควบคุมพฤติกรรมเด็ก และการใชคําพูดกับเดก็  
 

3)  หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู  และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
 
     ผูปกครองสวนใหญมีความเขาใจในหลักสูตรของโรงเรียนวา เปนหลักสูตรที่ 

เนนเตรยีมความพรอม เนนการคิด  และมีการนําแนวคิดตะวนัตกและตะวนัออกมาใช ใหเดก็รูจัก
แกปญหา เอาตัวรอดในสังคมได โดยใหเดก็เรียนรูผานกจิกรรม เรียนรูจากของจรงิ เนนการปฏิบัติ
ไมเนนทองจํา หรืออานเขียน ซ่ึงมีผูปกครองทานหนึ่งไดใหขอเสนอแนะวา  “หลักสูตรควรหาวิถี
ปฏิบัติที่สามารถทําใหพอแมมาทํางานรวมกันได เพื่อนาํเด็กไปสูเปาหมายเดียวกนั เพราะการพัฒนา
เด็กตองอาศยัองคประกอบทั้งจากโรงเรียนและครอบครัว”   
 
       หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน เปนไปตามความคาดหวังของ
ผูปกครอง  ที่มุงหวังใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได  สามารถปรับตัวใหเขากบัคนอื่นได มี
ระเบียบวินยั กริิยามารยาทเรยีบรอย มีทักษะในการรูหนังสือ อานเขียนไปตามวยั และมีความสุขใน
การเรียนหรือการมาโรงเรียน ผูปกครองมีความเหน็วาหลักสูตรและกจิกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน ชวยสงเสริมใหเดก็เรียนรูและมพีัฒนาการที่เหมาะสมตามวยั สรุปไดดังนี ้
 
       - พัฒนาการทางรางกาย    เด็กสามารถใชมือไดคลองขึ้น เดินเทาไมเบี้ยว
เหมือนเมื่อกอน  
 
       - พัฒนาการทางอารมณ จิตใจ   เด็กอารมณดี มีความสุข กลาแสดงออกและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึน้ เชน กลารองเพลง กลายกมือ กลาพูด 
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       - พัฒนาการดานสังคม  สามารถชวยเหลือตนเองไดดี เชน รับประทานอาหาร 
อาบน้ํา เขาหองน้ํา แตงตวัไดดวยตนเอง  มมีารยาทสังคม เชน พูดจาไพเราะ ยกมือไหวผูใหญ  รูจกั
รักษากตกิา มรีะเบียบวินยัมากขึ้น รูจักชวยเหลือผูอ่ืน ดแูลนอง รูจักชวยเหลืองานบาน  
 
       - พัฒนาการทางภาษาและสติปญญา  พูดชัดขึ้นจากทีม่ีปญหาพูดไมชัด  มี
ทักษะการรูหนังสือ รูจักตัวพยัญชนะและจดจําไดอยางอัตโนมัติ  เชน  “กบ มีตัวอะไรบาง ... ก กบ”  
รูเร่ืองจํานวน สามารถนับเลขได  มีความคดิสรางสรรค เชน ประดิษฐเกมหรือของเลนจากกระดาษ
ดวยตนเอง  มทีักษะในการคิดตัดสินใจ เชน สามารถเลือกเสื้อผาที่จะใสไดดวยตนเอง  สามารถ
บอกเลาเรื่องราวที่โรงเรียนหรือเรื่องที่เรียนรูได  
 

     ในการจดัสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ตลอดจนการใชส่ือ 
อุปกรณการเรยีนรูนั้น ผูปกครองสวนใหญมีความเห็นวา มีความปลอดภัย เหมาะสมตอวัยของเด็ก 
และเชื่อในการจัดการของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียนใหความอบอุนเหมือนบาน รมร่ืน 
ทิศทางลมดี  ภายในหองเรียนมีความสะอาด เก็บกวาดเรียบรอย  ส่ือของเลนตางๆ ไมเปนสําเร็จรูป 
ชวยสงเสริมพฒันาการของเด็กไดดี เชน การคิด ทกัษะการใชกลามเนือ้  ส่ือมีจํานวนเหมาะสม 
พอเพียงกับจํานวนเด็ก ซ่ึงผูปกครองมองวา ถามีมากเกินไปก็ไมดี ทําใหเด็กไมเหน็คณุคา มี
ผูปกครองบางทานใหขอเสนอแนะวา ในสนามเด็กเล็กนาจะปูพืน้ยาง หรือปูหญา เพราะที่เปนอยู
นั้นเปนพื้นซีเมนต เวลาเด็กลมทําใหเกดิบาดแผลไดงาย  อยากใหหมนุเวียนของเลนบาง หรือ
เปล่ียนของเลนในสนามที่เกาแลว และใหระมัดระวังในเรื่องปลั๊กไฟในหองเรียน ควรหาที่ครอบ 
อุดรูปล๊ักไฟไว เพื่อชวยปองกันอันตรายจากการที่เดก็เอานิ้วไปแหยหรือสัมผัสได  
 

      ในการจดักิจกรรมประจาํวัน เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ การออกกําลังกาย  
กิจกรรมการเรยีนรู การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา นอน  ผูปกครองสวนใหญเหน็วามีความ
เหมาะสมดี เปนกิจกรรมเตรียมความพรอมตามแนวทางของโรงเรียน สัดสวนเวลามีความเหมาะสม  
กิจกรรมที่เดก็สวนใหญชอบมากคือ  การเขาแถวเคารพธงชาติ   เด็กๆ ชอบที่จะเชิญธงชาติขึ้นสูยอด
เสา เวลาอยูทีบ่านมักจะเลียนแบบพฤติกรรมของครูหรือใหผูปกครองปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน
เหมือนตนเองเมื่ออยูโรงเรียน  เชน เวลารับประทานอาหาร ใหพนมมอืกอนแลวและใหทกุคนใน
บานทองบทพจิารณาอาหารตามตนเอง  ชอบสวดมนต และรองเพลงชาติ เลียนแบบคําครู เชน 
“ระเบียบนั่ง”  หรือใหพอแมไปบอกกับครวูาขอใหตนเองเปนคนเชิญธงชาติ  ผูปกครองเห็นวา
กิจกรรมประจาํวันเหลานี้ชวยสงเสริมเด็กในหลายๆ ดาน เชน การกลาแสดงออกในการนําเพื่อน
เตน  ความเปนผูนําในการเชิญธง ความรับผิดชอบในการมาโรงเรียนใหทันเวลา เดก็จะเสียใจถามา
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โรงเรียนและเห็น ธงชาติขึ้นสูยอดเสาแลว  นอกจากนี้ยังฝกใหเด็กรูจกัชวยเหลือตนเอง รูจักชวยพอ
แมทํางานบาน ทั้งนี้มีผูปกครองบางทานเสนอแนะวา ควรลดเวลาวันดวูีซีดีในชวงบาย จากสองวัน
เหลือแควนัเดยีว และใหเดก็ทํากิจกรรมอยางอื่นแทน เพราะไมอยากใหเด็กดูววีีดีมาก เนื่องจากอยูที่
บานก็ไดดูมากอยูแลว  
 

     ในกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน เชน โครงการ 
ประสานการเรียนรู  Family trip กิจกรรมประชุมพบปะผูปกครอง ฯลฯ  ผูปกครองทุกทานตางเหน็
ความสําคัญในกิจกรรมเหลานี้ และควรเปนความรวมมอืระหวางบาน เด็กและโรงเรียน รูปแบบ
ของการสรางความสัมพันธที่พอแม ผูปกครองพึงพอใจมาก คือ สารสัมพันธ  เพราะวา ทําใหรูวา
บุตรหลานของตนกําลังเรียนรูในเรื่องใด ดวยกิจกรรมใดบาง  ทําใหผูปกครองมีเวลาพูดคยุใน
ประเด็นคําถามในสิ่งที่เดก็เรียนรูมาแลวในแตละสัปดาห อีกทั้งไดความรูจากเกร็ดความรูตางๆ มา
สอนตัวผูปกครอง ซ่ึงทําใหเขาใจเดก็มากขึน้  สําหรับกิจกรรมอื่นๆ เชน Family trip  หรือการ 
ทัศนศึกษา ผูปกครองเห็นวา กิจกรรมเหลานี้ชวยสรางความอบอุนในครอบครัว  และไดทําความ
รูจักกับครอบครัวอ่ืนๆ  โรงเรียนทําใหเดก็เห็นในสิ่งที่ไมเคยเหน็ ไดทําในสิ่งที่ไมเคยทํา และ
สามารถบอกเลาสิ่งที่ไดเรียนรูมาใหผูอ่ืนฟงได  ผูปกครองบางทานใหขอเสนอแนะวาในการจดั 
Family trip  นั้น มีใชคาจายสูง พอแมมีภาระในเรื่องคาเทอม คากิจกรรมตางๆ  จึงไมอาจสามารถ
เขารวมได โรงเรียนควรใหผูปกครองมีเวลาในการเตรียมตัว  เพื่อจะไดสามารถเขารวมในกิจกรรม
นี้ได อาจจัดหาสถานที่ทํากิจกรรมใกลๆ ไมตองคางคืน เพื่อลดคาใชจาย และสําหรับครอบครัวที่ไม
คอยมีเวลา นอกจากนี้ในกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมงานโรงเรียนตางๆ  ผูปกครองเห็นวาเปนการ
เปดโอกาสใหเด็กๆ แสดงความสามารถ และรูสึกภูมิใจในผลงานที่บุตรหลานของตนเองทํา  อีกทั้ง
ไดเหน็พฤติกรรมของบุตรหลานเวลาอยูทีโ่รงเรียน รูสึกดีที่เห็นบตุรหลานมีความสุขในการเรียน 
สําหรับสิ่งที่ผูปกครองอยากใหโรงเรียนเพิม่เติมในกิจกรรมสรางความสัมพันธนั้น คอื การจัดหา
รูปแบบกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางพอแม ผูปกครองดวยกันเอง 
 

           สําหรับขอเสนอแนะอืน่ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ  ผูปกครองได
ใหขอเสนอแนะในหลายประเด็น ไดแก อยากใหโรงเรียนจดัการศึกษาในระดับประถมศึกษา เพื่อ
เปนการตอยอดและจะไดเหน็ผลผลิตตอเนื่อง  และอยากใหโรงเรียนจดัหารายละเอียดขอมูลตางๆ  
หรือทางเลือกเกี่ยวกับการศกึษาตอในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ของบุตรหลาน  อยากใหโรงเรียน
สงเสริมในกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับดนตรี ภาษา ศิลปะ อาจจัดในรูปกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ก็ได เพราะเหน็วาเด็กมีความสุขในการทํากิจกรรมเหลานี้ ในสวนของการดูแลสุขอนามัยของเดก็ 
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อยากใหระวังในเรื่องการติดตอโรคในเด็ก  ควรมีการแยกเด็กที่เจ็บปวย ออกจากเพื่อน เพื่อปองกัน
การติดตอ ควรมีการตรวจความสะอาดของรางกาย เชน มือ เทา ปาก ของเด็กๆ เปนประจําทุกวัน 
     

4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของบตุรหลาน  
 

      ในการศึกษาความคิดเหน็ของผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและคณุลักษณะที่
พึงประสงคของเด็ก หลังจากที่ไดรวมในกิจกรรมการเรยีนรูของหลักสูตร ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ผูปกครองใน 3 ประเด็นใหญ คือ 1) พัฒนาการของเด็ก  2) คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ผูปกครอง
คาดหวังใหเกดิขึ้นกับเด็ก  และ  3) คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เด็กไดรับการพัฒนา ปลูกฝงจาก
หลักสูตรของโรงเรียน ไดผลการศึกษาตามประเด็นดังนี ้ 

 
     4.1)  พัฒนาการของเด็ก   

    
              จากการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4  

ดานของเดก็  หลังจากที่เด็กไดรวมในกจิกรรมการเรียนรูของหลักสูตร ในตลอดภาคตน ปการศึกษา 
2550  ผูปกครองเห็นวาเดก็มพีัฒนาการดานรางกาย จติใจ-อารมณ สังคมและสติปญญา ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี ้
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ตารางที่ 20  พฒันาการของบุตรหลานดานรางกาย จติใจ-อารมณ  สังคม และสติปญญา ตาม 
       มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

 
                  n=18 คน 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 
 

รอยละ 

พัฒนาการดานรางกาย 
1. รูจักดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน ทาน 
    อาหารที่มีประโยชน เลนและออกกําลังกาย 

 
16 

 
2 

 
88.89 

2. มีสุขนิสัยที่ดี เชน ลางมือ ขับถาย พักผอนเปนเวลา 18 0 100.00 
3. เคลื่อนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยาง 
    ประสานสัมพันธกัน  

18 0 100.00 

4. มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา (ดู  ฟง ดม        
    ลิ้มรส  สัมผัส)  

18 0 100.00 

พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ 
1. มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

 
16 

 
2 

 
88.89 

2. รูสึกดีตอตนเอง 18 0 100.00 
3. รูสึกดีตอผูอื่น  18 0 100.00 
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น 18 0 100.00 
5. แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม 12 6 66.67 
6. มีวินัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได 18 0 100.00 
7. มีความรับผิดชอบ 17 1 94.44 
8. มีความซื่อสัตยสุจริต 18 0 100.00 
9. มีความกตัญูกตเวที 18 0 100.00 
10. มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจักชวยเหลือ แบงปน 18 0 100.00 
11. สนใจและรวมในกิจกรรมศิลปะ  ดนตรีและ 
     เคลื่อนไหว 

18 0 100.00 

พัฒนาการดานสังคม 
1. ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได (เชน แตงตัว  
    รับประทานอาหารดวยตนเอง) 

 
18 

 
0 

 
100.00 

2. รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยาง 
    ประหยัด 

12 6 66.67 

3. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 18 0 100.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ)  
 
                       n=18 คน 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 
 

รอยละ 
4. ทํากิจกรรม เลนรวมกับผูอื่นได 18 0 100.00 
5. เปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (เชน เคารพใน 
    สถาบันพระมหากษัตริย)   

18 0 100.00 

พัฒนาการดานสติปญญา  
1. ใชภาษาถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเอง    
     ใหผูอื่นรับรูและเขาใจได 

 
18 

 
0 

 
100.00 

2. คิดจําแนกแยกแยะตามสวนประกอบหรือหนาที่  
    ของสิ่งตางๆ ได    

17 1 94.44 

3. คิดอยางมีเหตุและผลได 16 2 88.89 
4. คิดแกปญหาได 14 4 77.78 
5. คิดพิจารณาเหตุการณ สิ่งตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณ 
    และโทษ เชน น้ําอัดลมมีประโยชนและโทษตอ  
    รางกายเราอยางไร 

16 2 88.89 

6. รูจักพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ  
    เชน เรามีบานไวอยูอาศัย ปองกันอันตราย ไมใชไว  
    อวดวารวยหรือจน 

11 8 61.11 

7. รูเทาทันอารมณ ความรูสึกของตนเองเมื่อเจอ 
    เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง เชน เมื่อพอแมติดธุระ 
     สําคัญไมสามารถพาไปเที่ยวได  ก็เขาใจเหตุผล 
    ของพอแมและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได  

14 4 77.78 

8. คิดพิจารณาตอเหตุการณ และสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นใน 
    แงดีและเกิดประโยชน 

16 2 88.89 

9. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ จํานวน (เชน ปริมาณ  
    พ้ืนที่ น้ําหนัก ความยาว) 

18 0 100.00 

10. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 18 0 100.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ)  
 
                       n=18 คน 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

เกิดขึ้น 
 

ไมเกิดขึ้น 
 

รอยละ 
11. มีทักษะสังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวได 
      ดวยความสนใจ 

18 0 100.00 

12. นําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน 16 2 88.89 
13. สนใจใฝรูและรักในการอานเขียน เชน ชอบอาน 
      นิทาน เขียนขีดเขี่ย  วาดรูป รูจักตัวพยัญชนะ คํา  
      ตางๆ   หรือบอกสวนตางๆ ของหนังสือได 

16 2 88.89 

 
จากตารางที่ 20  พบวา ผูปกครองสวนใหญเห็นวา เด็กมพีัฒนาการดาน 

รางกายตามคณุลักษณะทีพ่งึประสงค โดยไดยกตวัอยางพฤติกรรมที่สะทอนใหเหน็ตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค เชน เมื่อเดก็ปสสาวะเสร็จแลว เด็กรูจกัที่จะทําความสะอาดรางกายและทําความ
สะอาดโถชักโครก เมื่อเห็นโถชักโครกเปอนปสสาวะตนเอง โดยใชกระดาษทิชชูเช็ดจนสะอาด  
และมีบางคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ การรูจักดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน ทาน
อาหารที่มีประโยชน เลนและออกกําลังกาย  ที่ผูปกครองบางทานเห็นวา เด็กยังไมมีคณุลักษณะนี้ 
โดยผูปกครองใหเหตุผลวา เด็กยังมพีฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารบางชนิดที่ตนเองชอบ  และ
รับประทานอาหารยาก 
 

ในพัฒนาการดานจิตใจและอารมณ  พบวา ผูปกครองสวนใหญ เห็นวา  
เด็กมีพัฒนาการดานจิตใจ-อารมณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดยกตวัอยางพฤติกรรมที่
สะทอนใหเหน็ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน  เวลาที่พาเด็กไปเทีย่ว และมีการแสดงบนเวที  
เด็กจะขอใหพอแมพาตนเองขึ้นไปแสดงรวมบนเวทีกับเด็กคนอื่นๆ โดยไมกลัวหรือมีอาการเขิน
อาย  หรือเดก็บางคนสามารถปรับตัวใหเขาผูอ่ืนๆ ไดดีเวลาที่พาไปเที่ยวขางนอก  เวลาอยูบานเดก็
ชอบรองเพลง เตนรํา วาดรูประบายสี  และบอกใหพอแมทํากิจกรรมรวมกับตนเอง เดก็รูจัก
ชวยเหลือทํางานบาน เชน ถูบันได ลางจาน ตากเสื้อผาโดยชวยพอแมหยิบไมแขวนเสื้อ  และ
บอยครั้งที่มักนํากติกาไปใชกับพอแมที่บาน เชน พนมมอืกลาวคําพิจารณาอาหารกอนรับประทาน
อาหาร และมบีางคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ การมีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม   
การแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม   และความรับผิดชอบ ที่ผูปกครองบางทานเห็นวา   
เด็กยังไมมีคุณลักษณะนี้ โดยใหเหตุผลวา เด็กมักมีพฤตกิรรมเอาแตใจตนเองเมื่ออยูกบัพอแม      
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มักรองไห โวยวายเมื่อไมไดดั่งใจตนเอง ผูปกครองบางทานเห็นวา เด็กมีพฤติกรรมขี้อาย ไมกลา
แสดงออกเวลาเจอคนมากๆ เปนตน  
 

ในพัฒนาการดานสังคม  พบวา ผูปกครองสวนใหญเหน็วา เด็กม ี
พัฒนาการดานสังคมตามคุณลักษณะทีพ่งึประสงค โดยไดยกตวัอยางพฤติกรรมที่สะทอนใหเหน็
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน  เด็กชอบที่จะแตงตัวดวยตนเองไมชอบใหพี่เล้ียงหรือพอแมชวย 
รูจักเลือกเสื้อผาใสดวยตนเอง   เด็กยกมือไหวพอแมทุกครั้งที่พอแมหยิบของใหหรือทําอะไรให 
บางครั้งทําผิดก็ยกมือขอโทษพอแม  เมื่อคนอ่ืนเหน็ก็จะชื่นชมวาเด็กมมีารยาทดี และมีบางครั้งที่พา
เด็กไปเทีย่วขางนอกและใชหองน้ําสาธารณะ ซ่ึงผูปกครองเผลอทิ้งกระดาษทิชชูลงในโถชักโครก 
เมื่อเด็กเห็นกบ็อกกับผูปกครองวา  “คุณยา ไมทิ้งทิชชูลงในโถ เดี๋ยวทอตัน”  เด็กชอบเลียนแบบการ
สวดมนต เชิญธง รองเพลงชาติเมื่ออยูที่บาน มีบางคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ รูจักใชและดแูล
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางประหยัดทีผู่ปกครองเห็นวา เดก็ยังไมมคีุณลักษณะนี้ โดยให
เหตุผลวา เดก็มักจะละเลยเรือ่งประหยดัน้ํา ประหยดัไฟ เปดโทรทัศนทิ้งไว ตองคอยย้าํเตือนถึงจะ
ทําได 
 

ในพัฒนาการดานสติปญญา  พบวา ผูปกครองสวนใหญเห็นวา  
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดยกตัวอยางพฤตกิรรมที่สะทอน
ใหเห็นตามคณุลักษณะทีพ่งึประสงค เชน  เด็กรูโทษของน้ําอัดลม โดยเดก็บอกกับผูปกครองวา “นํา
อัดลม กินแลวขม ไมกินเหมอืนกาแฟ”  “น้าํอัดลม เด็กดืม่ไมดี ผูใหญดืม่ก็ไมด”ี   เด็กมีเหตุผลและ
รูเทาทันอารมณของตนเอง เชน เมื่อพาเดก็ไปเที่ยวหางสรรพสินคา และอยากไดของเลน เมื่อพอแม
บอกเหตุผลวาซื้อไมได เดก็ก็ยอมรับฟงและไมงอแง  เดก็ชางสงสัยมากขึ้น ชางซักชางถาม เชน 
“ทําไมมันมืด”  “บานทําจากดินไดดวยเหรอแม”  เด็กชอบขีดเขียนพยญัชนะ และเรียนรูพยัญชนะ 
เชน ข ขาว  ม มา  ม แม   พ พอ  ป ปาก  จ จมูก เปนตน  ชอบวงกลมทีป่ฏิทิน ชอบฟงนิทาน ชอบดู
วีซีดีสัตว  และบอกเลาสิ่งที่เรียนรูจากโรงเรียนใหพอแมฟง เชน เลาเรือ่งบานดิน ขาวเปลือก  ตน
กลา  เขาพรรษา การแตงตวัของพระ เปนตน  แตมีบางคณุลักษณะทีพ่งึประสงค คือ คิดจําแนก
แยกแยะตามสวนประกอบหรือหนาที่ของสิ่งตางๆ ได   คดิอยางมีเหตแุละผลได คิดแกปญหา      
คิดพิจารณาเหตุการณ ส่ิงตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณและโทษ คิดรูคุณคาแท-คุณคาเทียม รูเทาทัน
อารมณ ความรูสึกของตนเองเมื่อเจอเหตกุารณที่เปล่ียนแปลง  คิดพิจารณาตอเหตกุารณ และส่ิง
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในแงดีและเกิดประโยชน   รูจักนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชวีิตประจําวันและ สนใจใฝรู
และรักในการอานเขียน ที่ผูปกครองเห็นวา เด็กยังไมมีคณุลักษณะนี้ ซ่ึงสวนใหญเปนพอแม
ผูปกครองของเด็กในระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 โดยใหเหตุผล เชน  เดก็ยังอายุนอยมาก 
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บางครั้งยังไมเขาใจเหตุผล หรือการคิดดังกลาว เชน การคดิคุณคาแท คณุคาเทียม เด็กยังไมเขาใจ
เร่ืองความจน ความรวยมากนัก  ในการแกปญหา เด็กมกัไมยอมแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง 
ชอบที่จะพึ่งพาใหพอแมชวยเสมอ และเอาแตใจตนเอง เชน รองไหงอแงจะซื้อของเลนใหม 

 
     4.2)  คุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีผูปกครองคาดหวงัใหเกิดขึ้นกับเด็ก    
 

                            จากการศึกษาความคิดเหน็ของผูปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่ผูปกครองคาดหวงัใหเกิดขึ้นในตัวเดก็ ผูวิจยัพบวา ผูปกครองสวนใหญคาดหวังใหเด็ก
สามารถปรับตัวและอยูรวมกบัผูอ่ืนไดมากที่สุด ดวยเหตผุลที่วา คุณลักษณะขอนี้จะทาํใหเดก็อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข สามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได  รองลงมาคือ คาดหวงัใหเดก็มีทักษะ
การคิดที่ดี เชน คิดแกปญหา คิดอยางมีเหตุผล คิดรูคุณโทษสิ่งตางๆ  โดยใหเหตุผลวา ถาเด็กมี
ความคิดที่ดี  รูจักคิดอยางมีเหตุผล ก็จะทําใหเดก็สามารถดําเนินชวีิตไดดี มีสติ   รองลงมาคือ 
คาดหวังใหเดก็มีอารมณที่มัน่คง แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุผลที่วา ถาเด็ก
จัดการอารมณของตนเองได ก็จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข ถือเปนพื้นฐานในการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน อีกทั้งชวยใหเด็กมีสติ สมาธิที่จะควบคุมตนเองได  สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคอ่ืนๆ ที่
ผูปกครองบางทานคาดหวังใหเกิดขึน้ในตัวเด็กรองลงมาอีกตามลําดับ คอื  มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑ  
 

     4.3)  คุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีเด็กไดรับการพัฒนา ปลูกฝงจากหลักสูตรของ 
โรงเรียน  
 
   จากการศึกษาความคิดเหน็ของผูปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่เด็กไดรับการปลูกฝงหรือไดรับการพัฒนามากที่สุด จากการเรียนรูในหลักสูตรของ
โรงเรียน ผูวิจยัพบวา  ผูปกครองเห็นวา บตุรหลานของตนไดรับการฝกฝนพัฒนาใหมีทักษะในการ
ชวยเหลือตนเองมากที่สุด เชน อาบน้ํา แตงตัว ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชอืกรองเทา เขาหองน้ํา ลางมือ 
รับประทานอาหารไดดวยตนเอง  รองลงมา คือ เด็กมีมารยาทที่ดี  เชน แสดงความเคารพตอผูใหญ
ดวยการยกมือไหว พูดจาไพเราะ มีหางเสียงครับ/คะ รูจักการขอบคุณ ขอโทษผูอ่ืน  มีมารยาทใน
การรับประทาน ไมมูมมาม  ซ่ึงผูปกครองเสนอแนะวา อยากใหโรงเรียนสนับสนุน สงเสริม
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในดานนีใ้หเปนหนาตาของโรงเรียน  รองลงมา คือ เด็กมคีวามสามารถใน
การปรับตัวในสังคมไดดีและมีการแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม เชน รูจักการแบงปน 
ชวยเหลือดูแลนอง รวมเลนกับผูอ่ืนไดดี เขาใจตนเองและจัดการควบคุมอารมณตนเองไดมากขึ้น  
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สําหรับพอแมผูปกครองที่มีบุตรหลานเปนเด็กพิเศษ  เชน ออทิสติก ไดใหขอคิดเหน็วา บุตรหลาน
ของตนนั้นมีพฒันาการทางภาษาที่ดีขึ้นอยางมาก  จากเดิมที่พูดไมเปนภาษา ก็สามารถพูดเปนคํา 
และประโยคได  สามารถเลนหรือทํางานกับเพื่อนได ชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น  ซ่ึงผูปกครองเชื่อวา
เปนผลจากการเรียนรูในหลักสูตรของโรงเรียน มากกวาการรักษาหรือบําบัดจากโรงพยาบาล  
 
   ในสวนของพฤติกรรมของบุตรหลานที่พอแม ผูปกครองสวนใหญ เหน็วา
เปนปญหาและอยากใหปรับปรุง แกไขใหดีขึ้นมากที่สุด คือ พฤติกรรมการเอาแตใจตนเอง เชน 
รองไหเมื่อโดนขัดใจ ขี้งอน  โกรธงาย รองลงมาคือ พฤติกรรมติดวีซีดกีารตูน ดูโทรทัศน ทําใหเดก็
นอนดึก และมาโรงเรียนสาย   

 
  การติดตามผลการใชหลักสูตร 

 
หลังจากสิ้นสดุการนําหลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 ผูวิจัย 

ไดติดตามผลการใชหลักสูตร เพื่อศึกษาวาผูบริหารโรงเรียนและครูมีการนําหลักสูตรไปใชตอ
อยางไร บทบาทของผูวิจัยคือเปนผูสังเกตการณ   ผูใหคําแนะนํา ตลอดจนทํางานรวมกับผูบริหาร
โรงเรียน ครูในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  โดยผูวจิัยเขาไปสังเกตการณสัปดาหละ 1 คร้ัง ตลอด
ภาคปลาย ปการศึกษา 2550  ผูวิจัยขอเสนอผลการติดตามการใชหลักสูตร ใน 2 ประเด็นใหญๆ  คอื 
การบริหารจัดการของโรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนรูของครู 
 

1.  การบริหารจัดการของโรงเรียน  
        
                 1.1  การจัดชั้นเรียน  เนือ่งจากในภาคปลาย ปการศกึษา 2550 

โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี มจีํานวนเดก็ในระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 เพิ่มขึ้นเปน 29 คน จาก
เดิม 26 คน ผูบริหารโรงเรียนจึงแบงหองเรียนออกเปน 2 หองเรียน  คอื หองปโป มีเด็กจํานวน 12 
คน มีครูแววเปนครูประจําชั้น  สวนอีกหองเรียน คือ หองรถแขง  มีเด็กจํานวน 17 คน มีครูจิ๊บเปน
ครูประจําชั้น สาเหตุที่แบงจาํนวนเด็กในแตละหองไมเทากัน เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเห็นวา ครู
แวว เปนครูใหม และมีประสบการณในการสอนไมมากนัก  ถาตองรับภาระดแูลเด็กจํานวนมากใน
ชวงแรก ครูแววอาจจะรับไมไหว เมื่อครูแววมีความพรอมมากขึ้นก็จะเพิ่มจํานวนเด็กใหมีสัดสวน
เทากันกับหองครูจิ๊บ  
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                1.2  การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  ในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 
ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูวจิัย ไดประชุมรวมกันในการปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมประจําวนั ใน
สวนของกิจกรรมการเรียนรูในชวงเชา  จากเดิมในภาคตน ที่กําหนดกจิกรรมการเรียนรูตามหนวย
การเรียน ในชวงเวลา 9.45-11.15 น. ปรับใหมีกิจกรรมเสริมตอจากกิจกรรมการเรียนรูตามหนวย
การเรียน เพื่อเปนการสงเสริมทักษะความสามารถในดานตางๆ ใหแกเด็ก และเปดโอกาสใหครูได
แสดงความสามารถตามความถนัดของครู โดยจัดเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการ
เรียน ในชวง 9.45-10.30 น. และกิจกรรมเสริม ในชวง 10.30-11.15 น.  กิจกรรมเสริมที่ใหเดก็ทําจะ
มีความแตกตางกันในแตละวนั คือ วันจนัทร: กิจกรรมดนตรี วันอังคาร : กิจกรรมภาษาอังกฤษ วัน
พุธ : กิจกรรมพลศึกษา วนัพฤหัสบดี : กิจกรรมวนเทียน ฝกสมาธิ และวันศุกร: กิจกรรมศิลปะ ทั้งนี้
อาจมีการสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกจิกรรมในแตละหองเรียน และเนื้อหาในกิจกรรมจะจดัใหสอดคลอง
กับหนวยการเรียนรูในขณะนั้น  

 
      1.3  การจัดอบรมพัฒนาครู  เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไดเล็งเห็น 

ความสําคัญในการพัฒนาบคุลากรครูมากขึ้น ในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 ผูบริหารโรงเรียนไดมี
การวางแผนงานในการพัฒนาบุคลากรครู  โดยผูบริหารโรงเรียน ไดหาแนวทางในการพัฒนาครูใน
รูปแบบตางๆ  เชน การพาครไูปดูศึกษางานตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหครูไดเห็นรูปแบบหรือวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมๆ และสามารถนํามาประยุกตได  การเชิญนักวิชาการมาเปนวิทยากรให
ความรู  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนไดเชิญ ดร. อรพรรณ  บุตรกตัญู อาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มาเปนวิทยากรใหความรูในหัวขอเรื่อง “การเขียนแผนการสอน”   
รวมทั้งการอบรมความรูโดยผูวิจัย เชน การออกแบบหนวยการเรียนรู  การคนควาแหลงขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต การเชื่อมโยงหลักสูตรและมาตรฐาน  หรือการสงครูไปอบรมภายนอก  เชน การอบรม
กิจกรรมศิลปะงานปน  การสอนวิทยาศาสตรในเด็ก เปนตน 

 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูของคร ู

 
                  2.1  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู   หลังจากการนาํหลักสูตรไปใช
ในภาคตน ปการศึกษา 2550 ที่ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการสอนที่ผูวิจัยเปน
ผูเขียนขึ้นเอง  แตสําหรับในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 โรงเรียนไดนําหลักสูตรไปใชในการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูใหเดก็ โดยใหครูใชหนวยการเรียนรูตามที่รวมกันออกแบบไวในขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้บทบาทของครูในภาคปลายนี้ คือ การเขียนแผนการสอนดวยตนเอง โดย
พิจารณาจากประมวลการสอนและหนวยการเรียนรูที่มีอยูในหลักสูตร โดยครูตองสงแผนการสอน
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ใหผูบริหารโรงเรียน และผูวจิัยเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชลวงหนา 1 สัปดาห  จากการศึกษาการ
เขียนแผนการสอนของครู ผูวิจัยพบวา ครูทั้งสองทานสามารถออกแบบกิจกรรมไดดวยตนเอง  มี
ความคิดและมเีหตุผลในการยืดหยุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมตามสถานการณ  
ยกตวัอยางเชน  ในหนวยการเรียนรู “เมื่อลมหนาวมาเยอืน”  ซ่ึงตรงกับชวงเดือนธนัวาคม และตรง
กับฤดูหนาว แตปรากฏวาเมือ่ถึงเวลาในชวงนั้น สภาพอากาศรอน ไมมลีมหนาว  ครูจงึปรับเปลี่ยน
กิจกรรมในหนวยการเรียนรูมาเกี่ยวของกบัโลกรอน เรียนรูสาเหตุที่ทําใหโลกของเรามีสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนไป  นอกจากนีค้รูไดสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในการจัดลําดับการเรยีนรู และเขาใจ
ในพัฒนาการของเด็ก  โดยครูมีการจัดเรียงลําดับกิจกรรมการเรียนรูเสยีใหมในหนวยการเรียนตางๆ  
เพื่อใหเหมาะสมกับลําดับการเรียนรูของเด็ก  ครูมีความพยายามทีจ่ะไมยึดติดกับหนวยการเรียนรูที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนภูมิสรุปในแตละหนวยการเรียนรูที่ผูวิจยัจัดทําขึน้ 
จากนั้นครูจงึนาํการคิดโยนิโสมนสิการ ผลการเรียนรูคาดหวังและกจิกรรมการเรียนรูที่ปรากฏอยู 
มาออกแบบและจัดลําดับการสอนดวยตนเอง  และกอนที่จะเริ่มการเรยีนรูในหนวยใหม ครูมีการ
แตกเว็บรวมกบัเด็กๆ เพื่อดวูาเด็กรูอะไรบาง และอยากรูอะไรในหัวเร่ืองนี้  ยกตวัอยางเชน ใน
หนวยการเรยีนรู “ดู ฟง เลน ใหเกดิประโยชน” ที่ตองการใหเดก็เรียนรูสวนประกอบ หนาที่ คุณ
โทษและการดแูลเครื่องใชไฟฟา  ในหนวยการเรียนรูไดเปดกวางแกเดก็วาตองการที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาชนิดใด  ซ่ึงเด็กทั้งสองหองเรียนอยากเรียนรูเกีย่วกับพัดลม และโทรทัศน  
ครูจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของเดก็และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ที่ปรากฏในประมวลการสอน  ครูมีการจัดระบบการทํางานดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารแผนการ
สอนหรือการประเมิน มีการจดบันทึกพัฒนาการของเดก็แตละคนไวเพื่อเปนขอมูลในการประเมนิ
และรายงานกบัผูปกครองในแตละสัปดาห  ในสวนของการเชื่อมโยงมาตรฐานกับหลักสูตร ครูมี
การเชื่อมโยงมาตรฐานกับแผนการสอน และประเมนิผลตามมาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวงั
ในแตละหนวยการเรียน  
 
                              2.2  การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ในภาคปลาย ป
การศึกษา 2550 ครูไดดําเนนิการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กทั้ง 5 ประการ 
ดังนี ้
 
    1)  การจัดหองเรยีน  ครูไดมีการจัดหองเรียนใหมกอนเปดเรียน
ในภาคปลาย โดยจัดและตกแตงมุมการเรียนรูที่หลากหลายและเปนสัดสวนมากขึ้น เชน มุมนักสืบ 
มุมหนังสือ มมุศิลปะ มุมบทบาทสมมติ มุมของเลน ครูมีความคิดในการฝกวินยัเดก็โดยอาศยัมุม
การเรียนรู เชน ในมุมหนังสือ ครูจะถายเอกสารหนาปกของหนังสือมาติดไวที่ช้ันหนังสือ เพื่อให
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เด็กวางหนังสอืไดถูกตําแหนง  มีปายนเิทศติดคําศัพทหรือตัวพยัญชนะที่เดก็ไดเรียนรูไป มีการนํา
ผลงานของเด็กมาตกแตงตามจุดตางๆ ของหองเรียน และนําเว็บที่ครูและเด็กชวยกันคิดมาติดที่หนา
หองเรียน เพื่อใหผูปกครองหรือคนมาที่เยีย่มชมทราบวาเด็กๆ หองนีก้าํลังเรียนรูในเรื่องอะไร ใน
การจัดที่นั่งของเด็ก ครูมีวิธีทีห่ลากหลาย ไมยึดตามแบบใดแบบหนึ่ง  เชน ในกิจกรรมกลุมใหญ ครู
ใหเดก็นั่งกับพืน้ตามตําแหนงสติกเกอรที่พืน้ หรือใหนั่งบนเกาอี้เปนรูปตัวยหูรือคร่ึงวงกลม  สวน
การทํางานกลุมหรือทํางานรายบุคคล คือมีทั้งใหเดก็นั่งทาํงานกับพื้น ในกรณีที่ตองใชพื้นที่ในการ
ทํางานมาก เชน การประกอบอาหาร งานปน หรือใหเดก็นั่งทํางานบนโตะสําหรับงานที่ไมตองใช
อุปกรณมาก เชน การวาดรูประบายสี  
 
          2)  สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู  ครูมีการเลือกใชส่ือคุมคาและ
ประหยดั ส่ือที่ครูใชก็ยังคงเปนสื่อธรรมชาติ วัสดุเหลือใช อยางเชน กระดาษหนังสอืพิมพ กระดาษ
เหลือใชตางๆ กลองนม แกนกระดาษทิชชู เศษกิ่งไม ใบไม ดินเหนียว โดยเนนใหเดก็รูจักประดษิฐ
ส่ิงของจากวัสดุเหลือใชเหลานี้  นอกจากนีค้รูยังกระตือรือรนในการจดัส่ืออุปกรณที่สอดคลองกับ
หนวยการเรยีนรูมาตกแตงหองเรียนและใหเดก็ไดศึกษา เชน ตนไมชนิดตางๆ  ลูกโลก รูปภาพ
ตางๆ เปนตน 
 
    3)  บทบาทคร ู ครูทําหนาที่เปนผูคอยแนะนํามากกวาสั่งใหเดก็
ทํา ครูมีเทคนิคการใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กไดคิด ใหเด็กชวยกันหาคําตอบ เชน  เด็กเกิดความ
สงสยัวาตนไมที่โดนแสง กับตนไมที่ถูกปดแสงไว ตนไหนจะโตกวากัน ครูไมเฉลยหรือบอก
คําตอบใหเดก็ แตบอกเด็กวา “ถาอยากรูก็ตองพิสูจน”  จากนั้นเด็กๆ ก็ลงมือทดลองเพื่อหาคําตอบ  
ครูไดแสดงบทบาทในการย้าํเตือนใหเด็กแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค เชน การไหว การพูดจา
ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี  การรักษากติกาหองเรียน และการชวยเหลือกนั 
 
    4)  บทบาทเดก็  เด็กไดรับการฝกใหเปนคนชางสังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา ฝกคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบ  เด็กมีหนาที่ในการชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน เชน รับประทานอาหาร พับเก็บที่นอน แตงตัวดวยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนํา 
ชวยเหลือ นอกจากนี้ ในการทํากิจกรรมหรือการทํางานของเด็ก  เดก็ไดรับการฝกใหทํางานรวมกนั
ทั้งในเพื่อนทีม่ีระดับอายุเดยีวกันและตางอายุกัน เรียนรูการเปนประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบจาก
การทํากิจกรรม กลาแสดงออกมากขึ้นทั้งในการพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซ่ึงเปนผลจาก
กิจกรรมที่ครูออกแบบขึ้น เชน การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การนําเสนอผลงาน เปนตน   
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    5)  การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน
และครูยังคงมกีิจกรรมในการสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนใหมีความเขมแข็งขึ้น 
คือ โครงการรอยรวมใจครู พอแม สูศิษย-ลูก ใหเปนดังหวัง ซ่ึงเปนการประชุมผูปกครองรายบุคคล 
ในชวงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม เปนการเปดโอกาสใหครูประจาํชั้นสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับพอแมเกีย่วกับบุตรหลานของตน และการจัด Family trip โดยเลือกสถานที่ที่ใกลกรุงเทพ  
คือ บานนาหอมชื่น จังหวัดปทุมธานี และไมคางคืน เสียคาใชจายนอย เพื่อสรางแรงจูงใจใหพอแม
ผูปกครองเขารวมในโครงการนี้ ซ่ึงในการจัด Family trip ไดรับการตอบรับจากผูปกครองอยางมาก 
บรรลุตามวัตถุประสงค ที่ตองการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู เดก็ และ
ผูปกครอง  สําหรับการจัดทําเอกสารสารสัมพันธ ครูไดมกีารจัดทําขึ้นในแตละสัปดาห โดย
รับผิดชอบกันไปในแตละหองเรียน สําหรบักิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมประชมุ
ผูปกครอง “ศิษยของครู ลูกของพอแม”   กิจกรรมตามวนัสําคัญของไทย  เชน ลอยกระทง วนัพอ 
โรงเรียนก็ยังคงดําเนินการอยูเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนใหดีขึน้  
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ขอวิจารณ 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัยมีขอวิจารณใน 5 ประเดน็ คือ การพัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก  การนําหลักสูตรไปใชของครู  การจัดชั้นเรยีนคละอายแุละชั้น
เรียนที่มีเด็กพิเศษ  คุณลักษณะที่พึงประสงคและความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการของเด็ก  
และความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก มีรายละเอียดดังนี ้

 
1.  การพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก   
  
      ผูวิจัยไดขอคนพบจากการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโรงเรียนเปดใหม และมีขนาดเล็ก สรุปได  3 
ประเด็น คือ จดุดี ปญหาและอุปสรรค และปจจัยที่สงผลใหการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จ 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

 
      1.1  จุดดีของการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก   
           
              ผูวิจัยพบวา  ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนา

และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ในโรงเรียนเปดใหมและมขีนาดเล็กนัน้ มีจุดดีดังนี ้
 
             1.1.1  ผูบริหารโรงเรยีนและครูพรอมท่ีจะยอมรับแนวคิดใหมๆ   เพื่อนํามาพฒันา

โรงเรียนใหดียิง่ขึ้นไมวาจะเปนการพัฒนาหลักสูตรหรือการบริหารจัดการโรงเรียน ไมยึดตดิกับ
ประสบการณหรือความรูเดมิที่มีอยู พรอมที่จะใหโอกาสคนนอกที่มีความรู ความสามารถ  
เขามารวมทํางานกับโรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูวิจยั ผูบริหาร
โรงเรียนและครู  ทําใหเกดิมุมมองหรือแนวคิดใหมๆ ที่นําแกไข พฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทุกฝาย บคุลิกลักษณะของผูบริหารโรงเรียนและครูมีความกระตือรือรนและมี
ความตั้งใจในการทํางาน สงผลใหงานพัฒนาหลักสูตรบรรลุตามเปาหมาย   

 
 1.1.2  รูปแบบการทํางานพฒันาหลักสูตรมีความคลองตวั  เนื่องจากเปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก โครงสรางการบริหารงานไมซับซอน จํานวนบคุลากรนอย รูปแบบการทํางานรวมถึงการ
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ส่ือสารภายในโรงเรียนเปนแบบสองทาง คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรทกุคนรวมถึงผูวจิัยสามารถ
เขาถึงกันโดยงาย การทํางานมีลักษณะยดืหยุน ไมตองเสยีเวลาในเรื่องของการติดตอประสานงาน 
การขออนุญาตอยางเชนในโรงเรียนขนาดใหญที่มีโครงสรางซับซอนหลายฝาย    

        
 1.1.3  การสรางความสัมพนัธอันดีระหวางบานและโรงเรียน  เนื่องจากเปน

โรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียนแรกเขายังมีไมมากนัก  ทําใหความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู เด็ก ผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียนและผูวิจยั มีความใกลชิดสนิท
สนมเปนกันเอง สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นตางๆ ระหวางกันไดตลอดเวลา  
ทําใหผูปกครองรับทราบและเขาใจการดําเนินงานของโรงเรียน และมีความเชื่อมั่นวาโรงเรียนจะ
มอบสิ่งที่ดีที่สุดแกบุตรหลานของตน ซ่ึงสงผลใหการพฒันาหลักสูตรเปนไปดวยดีและไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากผูปกครอง 

 
       1.2  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาด 
เล็ก   
 
                           ผูวิจัยพบวา ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ในโรงเรียนเปดใหมและมขีนาดเล็กนัน้ มีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้น  เนื่องจากในการวจิัยคร้ังนี้ถือเปนครั้งแรกของการทํางานพัฒนาหลักสูตรของผูวิจัย 
ผูบริหารโรงเรียน และครู ซ่ึงเปนคนรุนใหม อายุนอย มีความรูแตขาดประสบการณทาํงาน  จึงทํา
ใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

         
               1.2.1  จํานวนเด็กนักเรียนนอยทําใหโรงเรียนตองจัดชั้นเรยีนคละอายุ  เนื่องจาก
เปนโรงเรียนอนุบาลเปดใหม และมีขนาดเล็ก  มีเด็กเขาสมัครเรียนในปการศึกษาแรกจาํนวนนอย 
และในจํานวนเด็กที่เขาเรยีนนั้นก็มีทกุระดบัชั้นตั้งแตเตรยีมอนุบาลถึงอนุบาล 3 ซ่ึงโรงเรียนไม
สามารถปฏิเสธการรับเด็กเขาเรียนได ประกอบกับความคาดหวังของผูปกครองที่ตองการใหบุตร
หลานของตนเขาเรียนในระดับอนุบาลแมวาอายยุังไมถึงเกณฑ 3 ขวบ และการคํานึงถึงจุดคุมทุนใน
การบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนสามารถอยูรอดได ทําใหโรงเรียนตองจัดชั้นเรยีนคละ
อายุ ดังนัน้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงตองมีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เกดิขึ้น หลักสูตร
ตองเอื้อตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตั้งแตระดบัเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3  คณะทํางาน
พัฒนาหลักสูตรจึงตองมีการเพิ่มเติม แทรกเสริม ปรับลด ยืดหยุนกิจกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผลใหเหมาะสมกับเด็กทุกชวงวยั  เชน การจัดกิจกรรมเสริมใหเด็กอนุบาล 3 ในชวงบาย
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ขณะนองเล็กนอน  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองวาบุตรหลานของตน โดยเฉพาะเดก็โตจะ
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูและไดรับการศึกษาตามวัยเหมือนกับชั้นเรียนปกติในโรงเรียนอื่นๆ  
 

         1.2.2  ปญหาความเขาใจไมตรงกันระหวางผูบริหารโรงเรยีนและครู  เนือ่งจากเปน
โรงเรียนอนุบาลเปดใหม มบีุคลากรนอย และอยูในระหวางการจดัวางโครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียน ตลอดจนการตดิตอประสานงานกบัหนวยงานตางๆ ในการดําเนินการเกี่ยวกบัการกอตั้ง
โรงเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธโรงเรียน สงผลใหผูบริหารโรงเรียนตองรับภาระในการทํางาน
อยางมากทั้งในการบริหารจดัการโรงเรียน  การจัดการเรยีนการสอน และการออกไปติดตอ
ประสานงานนอกโรงเรียน ในสวนของครูที่มีหนาที่รับผิดชอบสอนและมีความตองการใหผูบริหาร
โรงเรียนหรือครูคนอื่นๆ คอยประกบชวยเหลือตน เกิดความไมเขาใจในการทํางานของผูบริหาร
โรงเรียนที่ไมมีเวลาใหครู  ทําใหครูเกดิความกังวลในการทํางาน ผูวิจยัในฐานะตัวกลางที่คอย
ประสานงาน ไดเล็งเหน็ปญหาที่เกิดขึน้ จงึมีการพูดคุยกบัครูเพื่ออธิบายถึงภาระงานและความ
จําเปนของผูบริหารโรงเรียนที่ไมสามารถอยูประจํากับครูที่โรงเรียนตลอดเวลาได  นอกจากนี้ผูวิจยั
ไดพูดคยุกับผูบริหารโรงเรียนวาควรจัดหาเวลาเพื่อมานิเทศหรือสังเกตการเรียนการสอนของครูบาง 
และจัดใหมกีารสนทนาพูดคยุอยางไมเปนทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกในการ
ทํางานพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ทั้งนีใ้นสวนของผูวิจัย จะขอแบงเบาภาระของผูบริหารโรงเรียนโดย
การประกบคร ูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือครู ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนก็มคีวามยินดี  ตัวครูเองก็มี
กําลังใจในการสอนดีขึ้น ลดความวิตกกังวลและเขาใจปญหาการดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจน
ภาระงาน บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนมากขึ้น จากที่ตองการใหผูบริหารโรงเรียนหรือผูวจิยั
คอยประกบตลอด ก็สามารถตัดสินใจและดําเนินกจิกรรมการเรียนรูไดดวยตนเองอยางมั่นใจ  

 
1.2.3  การขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเด็ก   

 
          ปญหาการขาดความรู ความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรของครูและ 

ผูบริหารโรงเรียน  ทั้งในเรื่องแนวคดิในการพัฒนาหลักสตูรนี้อยูบนพืน้ฐานแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาและทฎษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ความรูเกี่ยวกบั
มาตรฐานการศึกษาและการเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย ซ่ึงในสวน
ของผูบริหารโรงเรียนนั้น มคีวามเขาในการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี แตไมมี
ความรูในเรื่องมาตรฐานการศึกษา รวมถึงความรูทางแนวคิดทางพุทธศาสนา  สําหรับครูนั้นมี
ประสบการณการสอนในโรงเรียนที่นําแนวคิดพุทธศาสนามาใชในการจัดการศึกษามาบางแลว แต
ขาดความรูในเรื่องพัฒนาการเด็ก มาตรฐานการศึกษาเนื่องจากไมไดจบการศึกษามาดานนี้โดยตรง 
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ซ่ึงเปนสาเหตทุี่ทําใหครูเกดิความกังวลวาจะสามารถรวมพัฒนาหลักสูตรไดหรือไม  แนวทางใน
การแกปญหาของผูวิจัย คือ จัดอบรมความรูแกผูบริหารโรงเรียนและครูกอนที่จะเริ่มลงมือพัฒนา
หลักสูตร ไดแก แนวคิดทางพุทธศาสนา  พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง
สองแนวคิดสูการจัดการศกึษา  ตลอดจนความรูเกี่ยวกบัมาตรฐานการศึกษา  นอกจากการอบรม 
ผูวิจัยไดจดัหาหนังสือเกีย่วกบัแนวคดิพุทธศาสนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูในการคนควาหาความรูเพิม่เติม ทั้งนี้ผูวจิัยไดใหกําลังใจแกครูและผูบริหาร
โรงเรียนวา ไมตองกังวลในเรื่องแนวคดิหรือกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร เพราะคณะทํางาน
ทุกคนจะไดเรียนรูอยางคอยเปนคอยไปจากการลงมือปฏิบัติ  ในการรวมกันพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัย
ใชวิธีการนําเสนอตัวอยางเอกสาร เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนและครูเกดิความคิดที่หลากหลาย เชน  
ตัวอยางโครงสรางหลักสูตร ตัวอยางประมวลการสอน และนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาอภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเหน็จนไดขอสรุปที่ตรงกัน เชน การวางขอบขายสาระ (Scope) และลําดับการเรียนรู 
(Sequence) ในโครงสรางหลักสูตร การวางชื่อและออกแบบหนวยการเรียนรู  ซ่ึงหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเปนไปตามความตองการของคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร   
 
       1.3  ปจจัยท่ีสงผลใหการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเลก็ประสบผลสําเร็จ 
  
          1.3.1  แนวคิดในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน   จุดเริ่มตนทีจ่ะทําใหการ
พัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จไปดวยดี คือการที่ผูบริหารมีแนวคิดในการจัดการศึกษาอยางมี
จุดยนืและกาวทันตอยุคสมัย โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเดก็เปนสําคัญ  ซ่ึงการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งนี้ ผูบริหารโรงเรียนมีแนวคิดการจดัการศึกษาที่ตองการพัฒนาเด็กอยางเปนองค
รวมทั้งพฤติกรรม จิตใจ ปญญา รูจักคิดและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และคุณลักษณะ
เดนของผูบริหารโรงเรียน คือ การเปนผูรูจกัคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ในทางที่ดีและมีเหตุผล มีความ
กตัญูตอบิดามารดาและผูมพีระคุณ กิริยามารยาทสุภาพ  แนวคดิการจดัการศึกษาและคุณลักษณะ
เดนในตัวของผูบริหารโรงเรียน สงผลตอเปาหมายของหลักสูตรที่มุงใหเด็กคดิเปน ทําเปน เชน การ
เปนเดก็ชางสังเกต มีเหตุผล การแสดงความรัก ความกตญัูตอพอแม การมีมารยาทที่ดีตอผูอ่ืน  
แนวคดิของผูบริหารโรงเรียนสอดคลองกับผูวิจัย การมีแนวคดิที่สอดคลองกันนําไปสูการปฏิบัติ 
การใหโอกาสและยอมรับผูวจิัยในการรวมกันพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน สงผลตอการใหการ
สนับสนุนในทุกๆ ดานที่เกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตร ไมวาจะเปนการสนับสนุนงบประมาณ  
การจัดเตรยีมสื่ออุปกรณและแหลงเรยีนรูตางๆ  รวมถึงการจัดเตรยีมสภาพแวดลอม  การอบรม
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พัฒนาครู  การวางแผนงานของโรงเรียน การสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน  การ
สรางขวัญกําลังใจแกครู เปนตน 
 
          1.3.2  ความสัมพันธอันดีระหวางคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังเด็กและ
ผูปกครอง   ส่ิงที่ผูวิจัยคนพบจากการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ คือ การมีความสัมพันธที่ดี มีความ
จริงใจตอกนัระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู ผูวิจัย ตลอดจนบุคลากร เดก็และพอแมผูปกครอง จะ
สงผลใหการทํางานพัฒนาหลักสูตรสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นแมวาจะมีอุปสรรคในการ
ทํางานบางครั้ง ทุกฝายพรอมที่จะรับฟงและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก
ในการพัฒนาหลักสูตร  ผูวิจัยพบวา การสรางความสัมพันธอันดีตอทกุคนในโรงเรยีน ตองทําดวย
ความจริงใจและสม่ําเสมอ มิใชเพียงแคตอนตนของการพัฒนาหลักสตูรแตตลอดระยะเวลาของการ
ทําวิจยั  ส่ิงที่ผูวิจัยระลึกเสมอในการพฒันาหลักสูตรครั้งนี้  โรงเรียนแหงนี้ไมใชแปลงสาธิตหรือ
แปลงทดลองการวิจยั หากแตเปนโรงเรียนของเรา เด็กของเรา เราคือครูคนหนึ่งที่ตองทํางานรวมกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูคนอื่นๆ  ไมวาจะเปนงานพัฒนาหลักสูตร งานบริหารจัดการโรงเรียน งาน
บุคคล  เพื่อพัฒนาเด็กไปสูเปาหมายเดียวกัน  
 
          1.3.3  รูปแบบการทํางานของคณะทํางานพัฒนาหลักสตูร  ดวยโรงเรียนอนุบาล
บานฝนดี เปนโรงเรียนที่เพิ่งกอตั้งแลวเสรจ็ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 ที่ผานมา และเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีจํานวนหองเรียน 3 หองเรียน ในปการศึกษาแรกเปดเพยีง 1 หองเรียน มเีดก็จํานวน 26 
คน มีผูบริหารโรงเรียนและครูรวม 4 คน โดยโรงเรียนมคีวามเชื่อวา “ความสุขและความอบอุน” ใน
การเรียนรูจะเปนพลังสําคัญใหเดก็เติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพทั้งความคดิและจติใจ ดังนั้นคนที่
แวดลอมตวัเดก็ก็ควรมีความสุขและเต็มไปดวยความอบอุนดวย  ดวยเหตุนี้การบริหารงานของ
โรงเรียนจึงมีรูปแบบเหมือนการทํางานกับคนในครอบครัว เหมือนเครือญาติ ใชการสื่อสารแบบ
สองทาง ใหอิสระแกครูในการทํางาน และพรอมยอมรับฟงความคิด ปญหาตางๆ รวมทั้งชวยเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหา  ซ่ึงผูวิจัยคนพบวา รูปแบบทีเ่หมาะสมในการทํางานพัฒนาหลักสูตร
ในครั้งนี้ ควรมีลักษณะเชนเดียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียน คือ รูปแบบครอบครัว  คือ ทํางาน
รวมกันเหมือนทุกคนคือญาติพี่นอง เนนความเปนประชาธิปไตย การชวยเหลือกัน มากกวาการออก
คําสั่งและใหปฏิบัติตาม เนนการสนทนาพดูคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดชวงระยะเวลาการ
วิจัย มใิชจํากัดอยูแคในชวงเวลาการประชมุ  เชน การสนทนาพูดคยุระหวางการไป Family trip  
การทัศนศึกษา การทํางานในระหวางวัน เปนตน ซ่ึงการทาํงานในรูปแบบนี้ชวยลดชองวางระหวาง
ผูบริหารโรงเรียน ผูวจิัย ครูและบุคลากรในโรงเรียน และทําใหทุกคนรูสึกวาตนเองคอืสวนหนึ่ง
ของโรงเรียน นําไปสูความตัง้ใจในการทํางานเพื่อโรงเรียนและความมัน่คง แข็งแกรงของโรงเรียน  
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1.3.4  คุณลักษณะของครู  ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคดิ 
ทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูวจิัยคนพบวาคุณลักษณะของครูที่
สําคัญอันจะสงผลใหการพฒันาหลักสูตรประสบผลสําเร็จ มี 2 ประการ คือ  ประการแรก ครูตองมี
ความรู ความเขาใจในแนวคดิ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร และมีความรูในเรื่อง
พัฒนาการของเด็กในแตละชวงวยั  เพราะครูเปนผูที่จะนาํหลักสูตรไปใช  ซ่ึงจากการวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดสนทนาพูดคุยกับครู พบวา ครูมีความกังวลตอการพัฒนาหลักสูตร ดวยเหตผุลวาครูไมมี
ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร จึงเกรงวาจะ
ไมประสบผลสําเร็จ แนวทางแกไขปญหาของผูวิจัย คือ จัดอบรมใหความรู ใหคําแนะนํา และให
กําลังใจแกครู จึงทําใหครูมีความรูและความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและพรอมที่รวมกันพฒันา
หลักสูตร  ประการที่สอง ครูตองมีความตัง้ใจ กระตือรือรน ชางสังเกตและพรอมที่จะเรียนรูส่ิง
ใหมๆ ซ่ึงครูที่โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีมคีุณลักษณะดังกลาวนี้ จึงทําใหการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
นี้ประสบผลสําเร็จได  

 
2.  การนําหลักสูตรไปใชของครู   
 
      ผูวิจัยไดขอคนพบจากการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา

และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ไปใชในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก ใน 3 
ประเด็น คือ จดุดี ปญหาและอุปสรรค และปจจัยที่สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชประสบ
ความสําเร็จ โดยมีสาระสําคญัดังนี้  

 
       2.1  จุดดีของการนําหลักสูตรไปใชของครูในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก   
 
  ผูวิจัยพบวา  ในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใชในโรงเรียนเปดใหมและมขีนาดเล็กนัน้ มีจุดดีดังนี ้
 
  2.1.1  เปนการเพิ่มศักยภาพการทํางานของครู   ในการนาํหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรครูนอย และมีประสบการณนอยนั้น  ทําใหครูไดรับแนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก  และมีประสบการณในการนําแนวคิดเหลานี้ไปสูการปฏิบัติจริง  ทําใหครูไดแนวทางหรือ
ขอคนพบเพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงแกไขหลักสูตร การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กและเปนชั้นเรียนคละอายุใหดียิ่งขึน้ ตลอดจนเรียนรูทักษะกระบวนการวิจยัจาก
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การสังเกตวิธีการวิจยัในหองเรียนของผูวิจยัและไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหครูเกดิการพัฒนาตนเอง มี
ศักยภาพในการทํางานและมองเห็นกระบวนการทํางานตัง้แตตนจนจบ  อีกทั้งชวยสรางจุดแข็ง
ใหกับโรงเรียนเปดใหม ใหมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถมารวมทํางานกับโรงเรียน และสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองวาบุตรหลานของตนจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาที่ดีจาก
ครูและโรงเรียนดวย 
 
  2.1.2  ความคลองตัวในการทํางาน  เนื่องจากการบริหารงานของโรงเรียนขนาด
เล็กมีลักษณะแบบครอบครัว มีความเปนกันเอง  ทําใหคณะทํางานพฒันาหลักสูตรมีความสัมพันธ
ใกลชิดกนัระหวางการทํางาน  เมื่อเกิดปญหาระหวางการนําหลักสูตรไปใช ทุกฝายตางหันหนาเขา
หากัน เพื่อหาแนวทางแกไข เปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงความคดิเห็นและยอมรับฟงความ
คิดเห็น ความสัมพันธอันดีชวยลดชองวางในความคดิ ความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางผูบริหาร
โรงเรียน ครู และผูวิจัย เกิดความเขาใจกัน สงผลใหการทํางานมีความคลองตัว  
   

      2.2  ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก 
 

             ผูวิจัยพบวา ในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใชในโรงเรียนเปดใหมและมขีนาดเล็กนัน้ มีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นดังนี ้

 
2.2.1  ความเครียดและวิตกกังวลของครู   ในการนําหลักสูตรไปใชมีครูเขารวม 2  

ทานซึ่งมีความแตกตางกัน ครูทานหนึ่งเปนครูเกา มีประสบการณในการสอนที่โรงเรียนนี้มาแลว
หนึ่งภาคการศกึษา  สวนครอีูกทานหนึ่งเปนครูใหม เพิง่จบการศึกษา ไมเคยมีประสบการณทํางาน  
โดยครูทั้งสองทานนี้ไมไดจบมาทางดานการศึกษาแตอยางใด  ปญหาทีพ่บคือ ครูเกามีความวิตก
กังวลในเรื่องการจัดการชั้นเรียนและการนาํหลักสูตรไปใช  เนื่องจากในภาคตน ปการศึกษา 2550 
เปดหองเรยีนเพียง 1 หอง มจีํานวนเดก็ทั้งสิ้น 26 คน ซ่ึงแตเดิมวางแผนไว 20 คน ตอ 1 หองเรียน    
อีกทั้งยังไมเปดรับครูใหมเขามาทํางาน  ทาํใหครูเกาตองรับผิดชอบภาระในการจัดการชั้นเรียนมาก
ขึ้น นอกจากนีค้รูเกาไมเคยมปีระสบการณในการทํางานในชวงเวลาเปดเรียนภาคตนมากอน ที่ตอง
มีการปรับพฤติกรรมเด็กที่เพิ่งเขาเรียนใหมไปพรอมๆ กับการจัดการเรยีนการสอน  ครูจึงเกิดความ
กังวลตอการจดักิจกรรมตามแผนการสอนที่กําหนดไว  เหนื่อยลาตอการทํางาน อารมณหงุดหงิด
งาย จากปญหาดังกลาว คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรจึงไดชวยกันแกปญหา ซ่ึงในสวนของผูวิจัยไดมี
การพูดคุยใหกาํลังใจ และใหขอเสนอแนะตางๆ เชน การใหปรับแผนใหยืดหยุนตามสภาพจริงที่
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เกิดขึ้นในหองเรียน  และคอยเปนผูชวยครูในการจดัการชั้นเรียน ทําใหครูรูสึกอุนใจที่มีผูวิจยัคอย
ใหคําแนะนําอยูในหองเรียนอยางใกลชิด  ในสวนของผูบริหารโรงเรียน ไดดําเนินการแกปญหา
ของการเพิ่มขึ้นของจํานวนเด็ก ดวยการเปดรับสมัครครูอนุบาล ซ่ึงโรงเรียนไดครูใหมมาเพิ่มใน
กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ทําใหแบงเบาภาระงานของครูเกาไปไดสวนหนึ่ง  สําหรับในสวน
ของตัวครูเกาเองนั้น ไดคดิหาวิธีแกไขความกังวลในตนเอง ดวยการขอออกแบบหนวยการเรียนรู
ดวยตนเองทั้งหมด โดยขอออกแบบในหนวยการเรียน “รักของแม” ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2550  การมีอิสระในออกแบบหนวยการเรียนทําใหครูหลุดพนความกังวล และมีความเขาใจใน
หลักสูตรมากขึ้น สวนปญหาของครูใหม คือ ไมมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัย และไมมี
ความรู ความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรที่นําไปใช  เนื่องจากเขามาในชวงกลางภาคเรียน ตองการความ
ชวยเหลืออยางมาก และมีความตองการทีจ่ะสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว เนือ่งจากครูยังไม
สามารถออกแบบแผนการสอนไดเอง  จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจยัคนพบวาในการนําหลักสูตร
ไปใชของครูนัน้ควรมีการเตรียมการดังนี ้
 
           1)  ควรมีการอบรมในการนําหลักสตูรไปใช เพื่อใหครูมีความเขาใจใน
หลักสูตร ทั้งกอนและระหวางการใชหลักสตูรอยางตอเนือ่ง  ผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียนตองคอย
กํากับ ชวยเหลือแนะนาํครูตลอดเวลา  และรูปแบบการนําหลักสูตรไปใชของครูนั้นควรมีความ
แตกตางกัน สําหรับครูเกาทีม่ีประสบการณ มีความรูมาบางแลวนัน้ ควรเปดโอกาสใหครูออกแบบ
กิจกรรมหรือเขียนแผนการสอนดวยตนเองตั้งแตแรก โดยมีผูวิจยัคอยใหคําแนะนํา เพื่อที่ครูจะไดมี
อิสระทางความคิด ลดความวิตกกังวลที่ตองสอนตามแผนที่คนอื่นเขยีนไว  สําหรับครูใหมที่ไมมี
ประสบการณสอนมากอน  ควรมีแผนการสอนใหครูใหมดูเปนตวัอยางและดําเนินการสอนตาม
แผนที่มีอยูในชวงแรก จนครูใหมเกดิความมั่นใจในตนเอง จึงเปดโอกาสใหลองเขียนแผนการสอน
ดวยตนเอง  
 
           2)  สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาหรอือบรมในหวัขอที่ครูสนใจ หรือหัวขอ
ที่ผูบริหารโรงเรียนเห็นวาครูควรไดรับการพัฒนา เพื่อเปนการเพิ่มความรู ประสบการณใหกับครู 
และสามารถนํามาประยุกตใชในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณความคดิเห็นของครู 
พบวา ครูตองการพัฒนาตนในเรื่องของการจัดชั้นเรียนคละอายุ  การสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในเด็กปฐมวยั  พัฒนาการเดก็เล็ก ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนควรใหการสนับสนุนในเรื่องนี้ 
โดยอาจจดัอบรมกันเองภายในโรงเรียน  สงครูไปอบรมภายนอกหรอืจัดทัศนศึกษาดูงาน เปนตน 
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2.2.2  ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมกับเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู   
เนื่องจากเปนหองเรียนคละอายุ ที่มีเด็กอายุระหวาง 2.3-5.8 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)  
และมีเดก็พิเศษเรียนรวมดวย ทําใหในชวงเดือนแรกของการนําหลักสตูรไปใช ไดเกดิปญหาของ
ความไมเหมาะสมของเวลาในการทํากิจกรรมกับเนื้อหาสาระที่อยูในแผนกิจกรรมการเรียนรู  
เนื้อหาแนนเกนิไป ครูสอนไมทัน เกิดความกังวลวาจะทาํใหไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  ประกอบกบัในชวงปลายภาคเรียน ในชวงเดือนสิงหาคมถึงปดภาคเรียน โรงเรียนไดมีการเชิญ
พอแมมาเปนวทิยากรใหความรูเด็กๆ ในโครงการประสานการเรียนรู  ซ่ึงพอแมสวนใหญสะดวก
ในชวงเชา ซ่ึงตรงกับกิจกรรมการเรียนรู จงึทําใหกจิกรรมไมดําเนนิไปตามแผนที่ตั้งไว ซ่ึงทั้ง
ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูวจิัย ไดรวมกนัแกปญหา คือ  ปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรมการเรยีนรู
ใหเอื้อตอพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ทุกวยัและทกุประเภท มีการปรับเนื้อหาสาระในแผนให
เบาลง  ลดประเภทของกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา เชน ในกิจกรรมวงกลม ใหมีกจิกรรมหลัก ๆ 
เพียง 1 อยาง เชน การเลานิทาน การทดลอง  สวนในกิจกรรมกลุมหรือรายบุคคล  งานใดที่มีความ
ซับซอนและตองใชเวลา  ใหแบงเนื้อหาทําในหลายวันได ไมจําเปนตองเสร็จภายในวนัเดียว และ
กิจกรรมจะตองเริ่มในเวลา 9.45 น.  ดังนั้นครูและเด็กตองรักษาเวลาในการรับประทานอาหารวาง
ใหเสร็จทันกอน 9.45 น. เดก็เตรียมอนุบาลและเดก็พิเศษบางคน ใหรวมกิจกรรมถึงเวลา 10.30 น. 
จากนั้นปลอยเลนอิสระ  สําหรับการแกปญหาการทับซอนเวลาในโครงการประสานการเรียนรู 
ผูวิจัยไดเสนอตอโรงเรียนใหยึดตามแผนงานของโรงเรียน และความสะดวกของผูปกครองเปนหลัก 
โดยครูไดมีการปรับแผนตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น ดวยการยายกจิกรรมการเรียนรูไปทําในชวงบาย 
และมีการรวบหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางตามเวลาที่มีอยู โดยพจิารณาไปที่จุดประสงคการ
เรียนรูมากกวาเนื้อหาหรือกิจกรรม 
 

2.2.3  การจัดหองเรียน สัดสวนของขนาดหองเรียนตอจํานวนเด็ก   เนื่องจากเปน 
ปการศึกษาใหม ทําใหมีจํานวนเด็กเพิ่มขึน้เปน 26 คน ซ่ึงสัดสวนขนาดหองเรียนจัดไวสําหรับเดก็ 
20 คน ทําใหพืน้ที่ใชสอยในหองเรียนมจีํากัด ครูไมสามารถจัดมุมการเรียนรูไดหลากหลาย หรือ
เลือกตําแหนงการจดัวางมุมการเรียนรูไดตามตองการ นอกจากนีห้องเรียนยังใชเปนหอง
รับประทานอาหาร และหองนอนดวย ทําใหการจัดหองเรียน มุมการเรยีนรูเปนไปไดยากตามที่ได
วางแผนไว  ครูตองใชความคิด ความสามารถ ความพยายามในการยืดหยุนและจดัหองเรียนให
เปนไปตามหลักการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูหรือปรโตโฆสะ คณะทํางานพฒันาหลักสูตร 
จึงไดแกไขปญหาดวยการจดัมุมการเรียนรูเทาที่พื้นที่ทีม่ี คือ มุมหนังสือ  มุมเทคโนโลยี มุมปารตี้ 
มุมศิลปะ มุมของเลน  โดยมกีารหมุนเวียนสื่อใหสอดคลองตามหนวยการเรียนรู  และใชประโยชน
จากพื้นที่ทกุสวนของหองเรยีน เชน เพดาน ผนังหองเรียน กระจกหนาตาง ประตู พื้นที่หนา



 

 

    269 

หองเรียน  ในการนําเสนอผลงานของเด็กหรือจัดตกแตงหองเรียน  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนไดเสนอ
แนวทางวา ในภาคเรียนตอไปจะมีการแบงหองเรียน โดยในแตละหองจะมีเดก็ไมเกนิ 20 คน ซ่ึงจะ
สงผลใหหองเรียนมีพื้นทีใ่นการจัดมุมการเรียนรู และจัดกิจกรรมตางๆ  ไดมากขึ้นตามแผนที่วางไว  
 

2.2.4  การขาดการเตรียมการและการวางแผนอยางรอบคอบในการจัดกิจกรรม 
นอกสถานที่  ในการนําหลักสูตรไปใชไดเกิดปญหาขึ้นในกิจกรรมการเยี่ยมบาน  ซ่ึงเปนกิจกรรม
นอกสถานที่ในหนวยการเรยีนรู “บานนี้ของหน”ู  โดยนาํเด็กๆ ไปเยี่ยมบานเพื่อน และทํากิจกรรม
รวมกับพอแมของเพื่อน ปญหาที่เกิดขึน้คือ เด็กขาดการควบคุมตนเอง ไมมีระเบียบวนิัย ครูสับสน
บทบาทในการทํากิจกรรมวาจะเปนผูนําหรือเปนผูฟงคําสั่งจากผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงจากปญหาที่
เกิดขึ้นเกิดจากการขาดการเตรียมการและการวางแผนอยางรอบคอบระหวางผูวจิัย ผูบริหาร
โรงเรียนและครู  ทําใหทุกฝายมาพิจารณารวมกันหาแนวทางแกไขในการจัดกจิกรรมนอกสถานที่  
โดยทุกฝายเหน็ตรงกันวา ในการทํากิจกรรมนอกสถานที่ควรมีขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้นใหญๆ คือ 
1)  มีการประชุมวางแผนการทํางาน  เชน การแบงหนาทีรั่บผิดชอบ  การทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคของการจัดกจิกรรม  การสํารวจความพรอมของสถานที่ การเตรียมตวัของครูในเรื่อง
ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกนอกสถานที่   2)  มีการเตรียมเดก็ในการปฏิบัตตินเมื่อออกนอก
สถานที่ โดยอาจแทรกอยูในกิจกรรมการเรยีนรูตามหนวยนั้นๆ  3)  ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ตาม
แผนที่วางไว  4)  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ทั้งในสวนของเดก็ที่ตองมีการสรุป
รวมกันถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมา  และในสวนของผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ตองประเมินผลการ
จัดกิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อนําจุดดี จุดดอยในการทํางานไปพัฒนา แกไขปรับปรุงการทํากิจกรรม
ในครั้งตอไป 

 
      2.3  ปจจัยท่ีสงผลใหการนําหลักสูตรไปใชประสบผลสําเร็จ   ในการนําหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็
ไปใช  พบวามปีจจัยองคประกอบอยู  4 ประการ ที่สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชประสบผลสําเร็จ 
คือ  

 
               2.3.1  ผูบริหารโรงเรียน  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการนําหลักสูตรไปใช 

คือการสนับสนุนการดําเนินงานของครู ทั้งในดานงบประมาณ  ส่ืออุปกรณการเรียนรู  การให
ความรูและอบรมครู การรับทราบปญหาจาการนําหลักสตูรไปใช และหาแนวทางในการแกไข 
ตลอดจนบทบาทในการเปนผูประสานงานกับพอแม ผูปกครอง ในการแจงขาวสารการดําเนินงาน
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พัฒนาหลักสูตร รายงานผลความกาวหนาของการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ไมขาดตอน เพื่อเปน
การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณชน  

 
   2.3.2  ครู  ครูมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการนําหลักสูตรไปใช  ดังนัน้ครูตองมี

ความรูความเขาใจในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยางดีพอ และมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาหลักสูตรและเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จที่เกิดขึน้  คุณลักษณะของครูที่ทําใหการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  
ประสบผลสําเร็จ คือ มีความรูในทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาหลักสตูร และมีความตั้งใจ ความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูใหมๆ  สําหรับบทบาท
ของครูที่มีตอเด็ก  คือ การเปนตนแบบทีด่ทีั้งในการคิด การพูดและการกระทํา  เปนผูคอยช้ีแนะ
มากกวาใชคําสั่ง  มีไหวพรบิในการใชคําถามที่กระตุนใหเด็กเกิดความคิด และเปดโอกาสใหเดก็ได
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย   

 
                2.3.3  พอแมผูปกครอง  พอแมผูปกครองถือเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเดก็มากที่สุด

เมื่ออยูที่บาน และมีผลตอพฤติกรรมของเด็ก เพราะเดก็ในชวงวยันี้เรียนรูไดจากการเลียนแบบ 
ดังนั้นถาพอแมผูปกครองไมเห็นความสําคัญหรือไมเขาใจในหลักสูตร ไมเล็งเห็นเปาหมายของ
หลักสูตรที่จะเปนประโยชนตอเด็ก กจ็ะสงผลใหโรงเรียนและพอแมมทีิศทางในการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกตางกัน ทาํใหเดก็เกิดความสับสน สงผลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก  ดงันั้นพอแม 
ผูปกครองควรรับทราบการดําเนินงานดานหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อสงตอหรือถายทอดความคิด 
พฤติกรรมไปสูเด็กในทิศทางเดียวกับโรงเรียน  

 
                2.3.4  ผูเชี่ยวชาญ  ในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนเปดใหม ผูเชี่ยวชาญถือ

เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปนผูประสานงานระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู  เปนพี่เล้ียงคอย
ใหคําแนะนํา และชี้แนะแนวทางในการแกปญหาที่เกดิขึ้นในการใชหลักสูตร โดยคุณลักษณะ
สําคัญของผูเชี่ยวชาญนี้มีอยู 2 ประการ คือ ตองเปนบุคคลที่มีความรูและเชี่ยวชาญในศาสตร
ทางดานการศกึษา การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย รอบรูและสามารถถายทอดความรู อธิบาย
เหตุผลไดตามหลักวิชาการ  และเปนบุคคลที่มีภาวะความเปนผูนํา คือ  มีจิตเมตตา มคีวามสามารถ
ในการคิดแกปญหา และสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนรวมแกปญหากับตนดวย หรือโนมนาวความคิด
ของคณะทํางานใหเปนไปในทางบวกเมื่อเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน  ซ่ึงเปนบทบาทที่ผูวิจยั
ไดปฏิบัติตลอดมาขณะนําหลักสูตรไปใช  และแมวาในอนาคตที่ไมมีผูวิจัยอยูรวมทํางานกับ
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนกค็วรจะคงบุคคลในบทบาทนีอ้ยู 
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3.  การจัดชั้นเรียนคละอายุและชั้นเรียนท่ีมีเด็กพิเศษ   
 
      ผูวิจัยไดขอคนพบจากการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา

และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ไปใชในชั้นเรียนคละอายแุละมีเด็กพเิศษเรียนรวมดวย
ในโรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก สรุปได  2 ประเด็น จุดดี  และปญหาและอุปสรรค โดยมี
สาระสําคัญดังนี้  

 
       3.1  จุดดีของการจัดชัน้เรียนคละอายุและชั้นเรียนท่ีมีเด็กพิเศษในโรงเรียนเปดใหมและ
มีขนาดเล็ก   
 

 ผูวิจัยพบวา  ในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใชในชัน้เรียนคละอายุและมเีด็กพิเศษเรียนรวมดวยใน
โรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก มีจุดดีดังนี้ 
 

3.1.1  เปนการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีตอบสนองความตองการของสังคมใน 
ปจจุบัน  เนื่องจากโครงสรางของสังคมไทยไดเปล่ียนแปลงไป จากครอบครัวขยายที่มปีูยาตายาย 
ญาติพี่นองคอยอบรมเลี้ยงดูเด็ก  มาเปนครอบครัวเดี่ยวทีท่ั้งพอและแมตองออกไปทํางานนอกบาน  
ทําใหไมมีเวลาในการเลี้ยงดเูด็ก โรงเรียนอนุบาลจึงเปนสถานที่สําคัญที่พอแมใหความไววางใจใน
การเลี้ยงดูเด็กแทนตนเอง  แนวโนมการสงบุตรหลานเขาสูโรงเรียนกอนระดับชั้นอนบุาลมีอัตรา
เพิ่มขึ้น โดยเนนโรงเรียนที่อยูในชุมชนใกลบาน มีจํานวนเด็กไมมากนกัเพื่อใหครูสามารถดูแลบุตร
หลานของตนไดอยางใกลชดิ และเนนการเตรียมความพรอมดานพัฒนาการ  ดวยเหตนุี้รูปแบบของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรยีนคละอายแุละตั้งอยูในชุมชนหรือหมูบาน จึงมีแนวโนมเปนที่ตองการ
ของพอแมผูปกครองในยุคนี ้
   
            ในสวนของการจัดชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษ ก็เปนแนวโนมของสังคมในยุคนี้
เชนกัน เนื่องจากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ไดกลาวไววา “. . . การจัดการศกึษาสําหรับบคุคลซึ่งมคีวามบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึ่งไมสามารถพึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทิและ
โอกาสไดรับการศึกาขั้นพื้นฐานเปนพเิศษ. . .”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546: 
7)  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่ปฏิเสธไมไดในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเด็กพิเศษ โดยเดก็
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ทุกคนไมวาเดก็ปกติหรือเด็กพิเศษตองไดรับโอกาสในการเรียนรูเพื่อใหสามารถบรรลุมาตรฐาน
ที่ตั้งไว (Opportunity to Learn Standards) ซ่ึงในการวจิัยในครั้งนี้ พบวามีเด็กพิเศษเรยีนรวมในชั้น
เรียนคละอายดุวย จํานวน 3 คน ซ่ึงมีภาวะออทิสติกและเปนโรคสมองพิการ ผูบริหารโรงเรียน ครู
และผูวิจยัไดจดัการศึกษาแกเด็กกลุมนีใ้นรปูแบบเรียนรวมแบบเต็มเวลา (Mainstreaming) คือให
เด็กไดมีโอกาสเรียนรวมกนัในชั้นเรยีนเดก็ปกติในโอกาสที่เปนไปไดและมีความเหมาสม และเด็ก
ไดรับประโยชนจากการเขาชั้นเรียนนั้น  ดังนั้นการที่โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เปนแนวโนมของสังคมไทย  นอกจากจะนําไปสูการสรางจุดแข็ง จดุเดนใหแก
โรงเรียนแลว ยังเปนตนแบบในการจดัชัน้เรียนคละอายุและชัน้เรียนที่มีเด็กพิเศษใหแกสถานศกึษา
อ่ืนๆ อีกดวย 
 

 3.1.2  พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความแตกตาง
ของเด็กแตละคน   ในการวจิัยคร้ังนี้ พบวาครูในโรงเรียนเปดใหมที่มช้ัีนเรียนคละอายุมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองเด็กที่มีชวงอายุแตกตาง
กัน คือมีอายุระหวาง 2.3-5.8 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)  และมีเด็กพเิศษรวมดวย 
เนื่องจากครูไดรับประสบการณตรงจากการสังเกตเห็นพัฒนาการ ความสามารถของเด็กแตละชวง
วัยทีแ่ตกตางกนั มองเห็นลําดับขั้นพัฒนาการที่เปล่ียนแปลงไปในเดก็แตละคนไดอยางชัดเจน  และ
ไดเรียนรูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแนวทางในการปรับพฤติกรรมเด็กจากผูวิจยัและผูบริหาร
โรงเรียน ทําใหครูมีความสามารถในการจดัการศึกษาทีต่อบสนองความแตกตางของเด็กแตละคน 
คนพบเทคนิควิธีการตางๆ ในจัดกจิกรรมการเรียนรูและการปรับพฤติกรรมเด็ก  และจากการ
ศึกษาวจิัยที่ครอบคลุมตั้งแตระดับชั้นเตรยีมอนุบาล-อนบุาล 3 และเดก็พิเศษ ทําใหผลการวิจัย
สามารถอธิบายผลของการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไดกวางขึ้นวามีความเหมาะสมกับเด็กในแตละ
ระดับชั้น หรือเด็กพิเศษ เดก็ปกติหรือไม อยางไร  

 
 3.1.3  เด็กทุกคนไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทาง

พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็  เนื่องจากเปนชั้นเรียนที่มีเด็กตั้งแต
ระดับชั้นเตรยีมอนุบาล-อนบุาล 3 และเปดโอกาสใหเดก็พิเศษเขามาเรียนรวมกบัเดก็ปกติ  เดก็ทุก
คนในโรงเรียนขนาดเล็ก และมีหองเรียนเพียง 1 หอง จงึไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมเรียนรู
ตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ ไดรับประสบการณใหมๆ 
ไปพรอมๆ กันเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กาํหนดไวในหลักสูตร  เด็กพเิศษไดรับการ
ยอมรับจากเดก็ปกติคนอื่นๆ และไดรับการสงเสริมพัฒนาการตามความสามารถของเด็กพิเศษ 
แตละคน  
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 3.1.4  คุณลักษณะเดนของเดก็ในชั้นเรียนคละอายุ  เด็กในชั้นคละอายุจะมี
คุณลักษณะเดน คือ  รูจักดแูลชวยเหลือผูอ่ืน  การเคารพในความเปนพีน่อง การเปนผูนํา ผูตาม มี
พัฒนาการทางภาษาดี ในหองเรียนชั้นคละที่มีทั้งนองเล็ก พี่โต เด็กพเิศษที่ชวยเหลือตนเองไมคอย
ไดนั้น เด็กจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางตนเองและผูอ่ืน รับรูระดับความสามารถของเพื่อน
และตนเอง  เดก็ไดรับการปลกูฝงใหรูจกัดูแล ชวยเหลือเพือ่นที่มีความสามารถดอยกวาตน  รูจัก
เคารพสิทธิของผูอ่ืน เคารพในความเปนพีน่อง พี่สอนนอง นองเชื่อฟงพี่  การใชคําพดูแทนตวัเอง
และเรียกเพื่อนวา “พี่”    “นอง”   มากกวาที่จะเปน “ฉัน”  “เธอ”  เด็กไดเรียนรูความแตกตางของ
การใชภาษาระหวางครู พี่โต นองเล็กจากการแสดงความคิดเห็นรวมกนั ในความเปนผูนํา ผูตาม  
เด็กโตหรือเดก็ที่มีความสามารถมากกวาจะไดรับการฝกใหเปนผูนํา เปนตัวอยางทีด่ีกับนอง เพื่อให
นองเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมที่ดีจากพี่ ทําใหภาพของชั้นเรียนคละอายุเปนเสมอืนสังคม
จําลองที่เด็กๆ จะตองเจอบุคคลที่มีความสามารถและแตกตางจากตน และเรียนรูวิธีในการอยู
รวมกับบุคคลอื่นเหลานี้      

 
        3.2  ปญหาและอุปสรรคในการจัดชัน้เรียนคละอายุและชั้นเรียนท่ีมีเด็กพิเศษใน
โรงเรียนเปดใหมและมีขนาดเล็ก   
 
  3.2.1  ภาระของผูบริหารโรงเรียน ครู และพี่เล้ียงเด็กในการจัดการชั้นเรียนคละ
อายุและชั้นเรียนท่ีมีเด็กพิเศษ  ในภาวะการณของโรงเรียนเปดใหมขนาดเล็ก ที่มีจํานวนบุคลากร
นอยนัน้  ประกอบกับครูและพี่เล้ียงเด็กยังไมมีความเขาใจอยางเพยีงพอในการจดัชั้นเรียนคละอายุ
และการจดัการศึกษาแกเดก็พิเศษ จึงทําใหครูและพี่เล้ียงเด็กตองรับภาระในการจัดการชั้นเรียน
มากกวาการสอนในชั้นปกต ิทั้งในการดแูลเด็ก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล
ที่ตองสอดคลองกับเด็กทกุประเภท ทกุระดับความสามารถ ครูตองมีเทคนิคในการควบคุมหรือ
จัดการชั้นเรยีนคละอายุอยางหลากหลาย มีความยืดหยุนในเรื่องของเวลาและเนื้อหาในการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู  ซ่ึงจากการวิจัย ผูวิจัยและครูไดคนพบแนวทางในการจัดการชั้นเรียนคละอายุที่
มีเด็กพิเศษเรียนรวมดวย ดังนี้   
 

1)  การปรับเวลาในการทํากจิกรรมการเรียนรูของเด็กแตละระดับชั้น   
เนื่องจากความแตกตางในเรือ่งของความพรอมและสมาธิในการเรยีนรูที่แตกตางกัน ครูจึงมีการ
ปรับเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมในแตละชวงวัยและระดับชัน้  โดยเดก็ทุก
ระดับชั้นเริ่มเรียนในเวลาทีพ่รอมกัน คือ เวลา 9.45 น. และเมื่อถึงเวลา 10.30 น.  ครูปลอยเด็กเตรยีม
อนุบาล เด็กอนุบาล 1 บางคน ที่ขาดสมาธิ และเดก็พิเศษ ใหทํากจิกรรมเสรีหรือฟงนทิานจากพีเ่ล้ียง



 

 

    274 

ในหองดนตรี ซ่ึงแยกจากหองเรียน เนื่องจากเด็กเล็กมีสมาธิและความสนใจสั้นกวาเดก็โต  สําหรับ
เด็กที่เหลือในหองเรียน ก็ใหรวมกิจกรรมการเรียนรู จนกระทั่งถึงเวลา 11.15 น.  

 
           2)  การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยและความสามารถ 

ของเด็ก  ครูออกแบบกจิกรรมการเรียนรูโดยใหเดก็รวมทํากิจกรรมทั้งในงานกลุมและงาน
รายบุคคล ในการทํางานกลุม ครูจะมีการแบงกลุมอยู 2 ลักษณะ คือ กลุมทํางานที่คละอายุ คละเพศ  
คละความสามารถ ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่ตองการชิ้นงานหรอืผลงานที่สะทอนใหการทํางานของแต
ละกลุม มีจุดประสงคการทํางานเพื่อเนนการชวยเหลือกนัระหวางพีแ่ละนอง เชน การสรางเมือง
จําลอง การทําหนังสือทํามือ  อีกลักษณะหนึ่งคือ กลุมทํางานที่แยกระดบัชั้น ใหเด็กทีอ่ยูระดับชัน้
เดียวทํางานดวยกัน  ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยทักษะตามระดับความสามารถและพัฒนาการ
ของเด็ก เชน การทําปายนิเทศสมาชิกหอง  ครูใหกลุมเดก็โตซึ่งสามารถควบคุมกลามเนื้อมือ และ
การประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดดกีวาเด็กเล็ก รับผิดชอบในการตัดกระดาษแข็ง  สวนเด็ก
เล็กมีหนาทีใ่นการวาดรูป ระบายสี หรือฉีกกระดาษแทน ในสวนของงานรายบุคคล ครูมอบหมาย
งานโดยจําแนกตามความสามารถของเด็ก เด็กโตจะตองไดรับงานที่ตองการรายละเอียด หรือมีเนือ้
งานมากกวาเดก็เล็ก เชน การเขียนขอความบรรยาย  การวาดรูปที่มีองคประกอบหรือโครงสราง
มากกวาเด็กเล็ก   
 

   ในการจดักิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพเิศษ ในระยะเริ่มตนของ 
การเปดโรงเรียนและการพฒันาหลักสูตร  โรงเรียนไดใชรูปแบบการเรียนรวมแบบเต็มเวลา โดยครู
จัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดทํางานรวมกับผูอ่ืนเหมือนเดก็ปกติ แตมีเกณฑในการประเมนิผลต่ํากวาเดก็
ปกติ และใหพีเ่ล้ียงประจําตวัเด็กหรือพีเ่ล้ียงของโรงเรียนประกบเพื่อคอยใหความชวยเหลือ ซ่ึงเมื่อ
โรงเรียนมีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและหลักสูตร กอ็าจจัดการศกึษาในลักษณะรูปแบบเรียน
รวม (Inclusion) ที่เด็กจะไดเรียนรวมในชัน้เรียนปกติ  หากแตมีการปรบักิจกรรมการเรียนรู ส่ือและ
การประเมินผลที่เหมาะสมกบักับเด็กพิเศษแตละคน หรือมีการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual Education Plan) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาที่โรงเรียนจดัทําขึ้น โดยไดรับความรวมมือและ
ความยินยอมจากผูปกครองของเด็กพิเศษ (ผดุง  อารยะวญิู, 2542: 204) 

 
          3)  การใชเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการชั้นเรียน  ครูไดมีการทดลองใชเทคนิค 

ตางๆ ในการเตรียมเด็กใหสงบหรือจัดการกับเด็กที่มพีฤติกรรมปวนชัน้เรียน เชน การรองเพลง 
ทองคําคลองจอง สัญญาณมือ ความเงียบ ในการทําใหเดก็สงบและมีสมาธิในการเรียน ในการ
จัดการกับเด็กพิเศษที่มีพฤตกิรรมไมอยูนิ่ง ลุกเดินไปมา ขาดสมาธิ หรือเลนรุนแรงกบัเพื่อน ครูใช
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วิธีที่หลากหลาย เชน การตัดสิทธิ์การนั่งเกาอี้ การเปนผูชวยครูหนาหอง  เชน  การถือตะกราปากกา 
การจัดที่นั่งใกลครู หรือการใหพี่เล้ียงเด็ก พีโ่ตคอยประกบขางๆ เปนตน   
 

          4)  การจัดอบรมและพัฒนาครู  ในโรงเรียนเปดใหม และมีครูทีม่ี 
ประสบการณนอยในการจดัช้ันเรียนคละอายุ และการจัดชั้นเรียนสําหรบัเด็กพิเศษ ผูบริหาร
โรงเรียนควรมกีารสงครูไปอบรมความรูในเรื่องดังกลาว ทั้งในเรื่องของเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  การใชส่ือ การประเมินผล รวมถึงเทคนิคการจัดการชั้นเรยีน การปรับพฤติกรรมเด็ก 
หรือการศึกษาดูงานหรือฝกงานในสถาบันหรือโรงเรียนที่มีความเปนเลิศในการจัดชัน้เรียนคละอายุ 
หรือการศึกษาพิเศษ เพื่อใหครูไดเรียนรูจากสถานการณจรงิซึ่งนาจะทําใหครูมองภาพไดชัดกวาการ
เขารับการฟงบรรยายเพยีงอยางเดยีว  

 
3.2.2  การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคบางอยางของเด็กโต  เนื่องจาก 

พัฒนาการของเด็กในชวงวยันี้มักชอบเลียนแบบพฤติกรรมคนรอบขาง ดวยเหตนุี้ ในบางครั้งเด็กโต
จึงเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กเล็ก เชน การรองไหโดยไมมีเหตุผล  หรือนําพานองในทางที่ไม
ถูกตอง เชน ฉกีกระดาษเลน แนวทางในการแกไขคือ ครูตองเปนแบบอยางการแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค  ไมควรลงโทษเด็ก แตอธิบายใหเดก็เขาใจ และวางเฉยตอพฤติกรรมไมพึงประสงค
นั้นๆ เพื่อไมใหเปนการเสรมิแรงทางบวกตอพฤตกิรรมนั้นๆ  นอกจากนี้ครูควรสงเสริมใหเด็กโต
ไดแสดงบทบาทของความเปนพี่ หรือความผูนํา เชน การเปนหัวหนากลุมในการทํางาน การรับสง
งานจากเพื่อนแทนครู การสอนนองทํางาน เปนตน โดยครูควรมีการเสริมแรงดวยการชื่นชมเด็ก 
หรือใหรางวัลเด็กดี เพื่อใหเดก็มีแรงจูงใจในการทําพฤตกิรรมที่ดีตอไป 

 
3.2.3  ความกังวลของพอแมผูปกครอง  ผูปกครองสวนใหญพึงพอใจในการ 

เรียนชั้นคละอายุ ที่สงผลใหบุตรหลานของตนสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดด ี มีน้ําใจตอ
ผูอ่ืน สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดดี โดยเฉพาะพอแมของเด็กพิเศษที่เห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูของโรงเรียนทําใหบุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางภาษาและสังคมดีขึ้นมาก สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดดี  แตก็มพีอแมผูปกครองบางทานที่มีความกังวลใจในพัฒนาการความสามารถ
ของบุตรหลานของตน โดยเฉพาะพอแมผูปกครองของเด็กอนุบาล 2-3  ซ่ึงเกรงวาเดก็จะมีความ  
สามารถดอยกวาเดก็ที่อยูในชั้นเรียนปกติ และมีปญหาในพฤติกรรมเลียนแบบนองเล็ก ซ่ึงจุดตรงนี้ 
ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูวจิัยไดหาแนวทางแกไขดวยการใหคําปรึกษาและแนะนาํแกพอแมถึง
ขอดีที่บุตรหลานของตนจะไดรับจากการเรยีนชั้นคละ คือ เด็กโตจะไดรับการฝกใหมคีวามเปนผูนํา 
ในการเปนตัวแบบที่ดีแกนอง คอยสอนนอง ซ่ึงสิ่งที่เด็กทําจะเปนการซ้ํา ย้ํา ทวนใหเกิดพฤติกรรม
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ที่พึงประสงค เชน มีความสามารถในการใชภาษาบอกเลาใหผูอ่ืนเขาใจ  มีน้ําใจ รูจกัแบงปน
ชวยเหลือผูอ่ืน เปนที่รักของทุกคน ในสวนที่พอแมมีความกังวลเกีย่วกบัสาระความรูที่เด็กจะไดรับ 
เด็กเล็กและเดก็โตจะไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมตามวยัและพัฒนาการอยางแนนอน 
ซ่ึงพอแมก็มีความมั่นใจมากขึ้นและคลายความกังวลลง  

 
4.  คุณลักษณะที่พึงประสงคและความสามารถในการคดิโยนิโสมนสกิารของเด็ก  
 
      จากการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใชแบบประเมนิหนวยการเรยีนรู  แบบสังเกต

พฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสิการในแตละหนวยการเรยีนรู  แบบประเมินผลการทํางานและผลงาน
ของเด็ก  และแบบบันทึกกิจวัตรประจําวัน/พฤติกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจยัพบวา เด็กใน
ระดับชั้นเตรยีมอนุบาล- ระดับอนุบาล 3  สวนใหญสามารถบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  และพบวาเดก็ที่ไมสามารถบรรลุมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคไดนั้น คือ เด็กพิเศษ เด็กที่ขาดเรียนบอย  เด็กอนุบาล 1 ที่มีพัฒนาการ
คอนขางชากวาเด็กในวยัเดยีวกัน และเด็กเตรียมอนุบาล  และเปนทีน่าสังเกตวา มาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคที่เด็กสวนใหญไมสามารถบรรลุไดนั้น เปนมาตรฐานในดานสติปญญา 
ขอ 10 ซ่ึงเปนมาตรฐานในดานการคิดโยนโิสมนสิการ  เชน การคิดแกปญหา การคิดคุณคาแท 
คุณคาเทียม  จากผลการประเมินพัฒนาการ ผูวิจัยขอวิจารณผลดังนี ้
 

      4.1  ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค  สะทอน 
ใหเห็นวาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กที่พัฒนาขึ้นนี้ มีความเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กในระดบัชั้น
อนุบาล 1-3  สําหรับเด็กพิเศษ เด็กที่มพีัฒนาการคอนขางชา และเดก็เลก็ในระดับเตรยีมอนุบาลที่มี
อายุไมถึง 3 ขวบ พบวา เด็กสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานรางกาย  จิตใจ
อารมณ และสังคมได  ยกเวนมาตรฐานในดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับการคิดโยนิโสมนสิการ 
สาเหตุที่ทําใหเด็กพิเศษ เดก็ที่มีพัฒนาการคอนขางชา ไมสามารถบรรลุมาตรฐานในดานสติปญญา
นี้ คือ เด็กมีปญหาในการเรียนรู  และมีความยากลําบากในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได  มีสมาธิใน
การเรียนรูต่ํากวาเดก็ปกติ  และไมสามารถแสดงออกดวยภาษาและพฤตกิรรมที่สะทอนใหเห็นวา
เด็กมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอนั้นๆ ได   สําหรับเด็กเลก็ในระดับเตรยีมอนุบาลนั้น
แมวาจะมีพัฒนาปกติตามวัย  แตไมสามารถบรรุลมาตรฐานไดนัน้ เนื่องจากวาหลักสตูรนี้จัดทําขึ้น
เพื่อเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ โดยเฉพาะ
พัฒนาการดานสติปญญาของ Piaget ที่ไดลําดับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กในวัยนี้วาอยูใน
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ขั้นคิดกอนเกดิความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล  เด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ขวบ แมวาพัฒนาการทางภาษา
จะเจริญอยางรวดเรว็ แตเด็กยังไมสามารถเขาใจในการคดิที่มีความซับซอนได จึงทําใหเดก็ในระดบั
เตรียมอนุบาลไมสามารถบรรลุมาตรฐานได เชน ในขอ 10.2  คิดแกปญหาไดในขณะทํากิจกรรม 
กิจวัตรประจําวัน และขอ  10.4  รูจักพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ  
 
        4.2  คณุลักษณะเดนของเด็กโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  พบวาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4  ดาน คือ  ดานรางกาย เด็กมีความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหาไดดี  ดานจิตใจ อารมณ  
เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน รูจักการชวยเหลือ ในดานสังคม เด็กมี
ทักษะในการชวยเหลือตนเองสูง  รักการทํางาน และมมีารยาทที่ดี ในดานสติปญญา เดก็มีทักษะการ
คิดโยนิโสมนสิการ เชน การคิดแกปญหา การคิดคุณโทษและทางออก  คิดเราคุณธรรม และมี
ทักษะในการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้ไดจากการประเมินผลพัฒนาการของครู   
การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง  ทั้งนี้การทีเ่ด็กมีคณุลักษณะเหลานี้ เปน
ผลมาจากกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร ทีเ่นนใหเดก็คิด เปดโอกาสใหเด็กแสดงออก และลงมือ
ปฏิบัติ รวมทั้งการสงเสริมใหเด็กทํางานรวมกัน ทั้งในแบบกลุมคละอายุและกลุมแยกอายุ  และการ
ใหเดก็ปฏิบัตกิิจวัตรประจําวันดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ  
 

      4.3  การสอนการคิดโยนโิสมนสิการใหเกิดขึ้นในตัวเด็กปฐมวัย  จดุเดนของหลักธรรม
ของพุทธศาสนา คือ การมองทุกสิ่งทุกอยางอยางเปนองครวม มีความสมัพันธเชื่อมโยงตามเหตุ
ปจจัย และเปนองคประกอบที่ตองเกื้อหนุนกัน  โยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดตามหลักพุทธรรมซึ่ง
ตองอาศัยปรโตโฆสะ หรือปจจัยภายนอกมาเกื้อหนนุอนันําไปสูสัมมาทิฏฐิ ที่เปนจดุเริ่มตนของ
การศึกษาหรือการพัฒนามนษุยที่เรียกวา ไตรสิกขา  หรือการฝกอบรมพัฒนาในดานพฤติกรรม 
จิตใจและปญญาอยางเปนองครวม ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดนําโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธี มาสรุป
เหลือ 6 วิธีตามคําแนะนําของทานพระธรรมปฎก (พระธรรมปฎก, 2542; อาภา  จันทรสกุล,  
นภาพร  ปรีชาสมารถ, และ จิตตินันท  บุญสถิรกุล,  2546)  ซ่ึงวิธีคิดทั้ง 6 วิธีนี้ครอบคลุมการคิดทั้ง 
10 วิธี    

 
          1)  การคิดจําแนกแจกแจง  ครอบคลุมการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยัและการคิด

แบบแยกแยะสวนประกอบ  
 
 2)  การคิดแบบแกปญหา ครอบคลุมการคิดทุกแบบของโยนิโสมนสิการ 
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 3)  การคิดคุณคาแท เทียม  ครอบคลุมการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยัและการคิด
แบบแยกแยะสวนประกอบ การคิดคุณโทษและทางออก 

   
4)  การคิดรูเทาทันธรรมดา  ครอบคลุมการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยั 

 
     5)  การคิดเราคุณธรรม  
 

6)  การคิดคุณโทษและทางออก  
 
  สําหรับการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ และการคิดแบบเปนอยูในปจจบุันนั้น 
แทรกอยูในทกุวิธีคิดของโยนิโสมนสิการ จะเห็นไดวาในแตละการคิดโยนิโสมนสิการนั้น ก็มิได
แยกออกจากกนั หากแตเปนปจจัยเกื้อหนนุกัน  
 
  ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีจุดเนนที่การคิดโยนิโสมนสิการ โดยอาศัย
ปจจัยปรโตโฆสะ 5 ประการ คือ  การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาท
เด็ก และการมสีวนรวมระหวางบานและโรงเรียน ซ่ึงจากการวจิัย ผูวจิยัไดคนพบวาการสอนการคิด 
โยนิโสมนสิการใหเกดิขึ้นในตัวเด็กปฐมวยั  มีวธีิการดังนี้ คือ  
 

1.  การคํานงึถึงพัฒนาการ ความสามารถของเด็ก  พัฒนาการและความสามารถ 
ของเด็กในแตละชวงวยั สงผลตอความสามารถในการคิดโยนิโสมนสิการในระดับทีแ่ตกตางกัน  
ส่ิงที่สะทอนใหเห็นวาเด็กมคีวามสามารถในการคิดแตกตางกันนัน้ คือ การสื่อสารทางภาษา และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม  ซ่ึงภาษาถือเปนเครื่องมือในการพัฒนาสติปญญา   พัฒนาการทาง
ภาษาของเดก็ในแตละชวงอายุ และระดับชัน้ก็มีความแตกตางกัน เด็กในระดับอนุบาล 2-3  สามารถ
ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยการบอกเลา อธิบายดวยประโยคที่มีโครงสราง  รูคําศัพทมาก แตเด็กใน
ระดับเตรียมอนุบาลและอนบุาล 1 การบอกเลา หรืออธิบายดวยภาษา มกัอยูในรูปของคํา หรือ
ประโยคสั้นๆ  บางครั้งเด็กตองใชการแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อแสดงใหเห็นวา เดก็รูและเขาใจ
ในสิ่งนั้น เนื่องจากพัฒนาการภาษาของเดก็ยังไมดีพอทีจ่ะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได  นอกจาก
ความสามารถทางภาษาแลว  จากการวจิัยทางดานพัฒนาการสติปญญา แสดงใหเห็นวา เด็กอายุ  
3-5 ขวบ มีความเขาใจในการคิดจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู การคิดอยางมีเหตผุล หรือ
ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  ผลการวิจยัเหลานี้ขัดแยงจากทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปญญาของ Piaget  ที่เชื่อวาเดก็ในวยันีอ้ยูในขั้นคดิกอนเกิดความคดิรวบยอดอยางใชเหตุผล  
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เด็กไมสามารถคิดในเชิงตรรกได  แตจากการวิจยัในครัง้นี้ ผูวิจยัพบวา เด็กสามารถคิดจําแนก
แยกแยะ จดัหมวดหมู คดิอยางมีเหตุผล หรือเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนได เพียงแตความสามารถ 
ในการคิดของเด็กนัน้อยูในระดับเบื้องตน แตกตางจากผูใหญ อันเปนผลจากประสบการณและ
พัฒนาการทางภาษาทีแ่ตกตางกัน   
    
  2.  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  ในการสงเสริมใหเดก็สามารถคิดโยนิโสมนสิการ 
กิจกรรมการเรยีนรูตองมีลักษณะใหเด็กลงมือกระทํา ไดใชประสาทสัมผัสตางๆ   และมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นรวมกนั  เร่ืองที่ใหเดก็คิดนั้นก็ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวนัหรือ
เร่ืองราวใกลตวัเดก็ กิจกรรมตองฝกใหเด็กไดรูจักคิดโยนโิสมนสิการไดหลากหลายรูปแบบ เชน ใน
การเรียนรูเร่ืองบาน เด็กไดฝกคิดจําแนกแจกแจงสวนประกอบ หนาที่ของบาน  การคิดแกปญหาใน
การทํางานชิ้นงานเกีย่วกับบาน เปนตน และตองมีการซ้ํา ย้ํา ทวน ใหเดก็รูจักคิดโยนิโสมนสิการอยู
เสมอ ทั้งในกจิกรรมการเรียนรูและการปฏบิัติกิจวตัรประจําวัน  ยกตวัอยางเชน การสอนคิดคุณ
โทษและทางออกของอาหารที่รับประทาน ครูไดสอนใหเด็กคิดถึงคุณประโยชนของผัก ผลไม นม 
และโทษของการรับประทานน้ําอัดลม หรือขนมกรุบกรอบที่เด็กรับประทาน โดยใชกิจกรรมตางๆ 
เชน การเลานทิาน การทดลองวิทยาศาสตร การประกอบอาหาร  และมีการซ้ํา ย้ํา ทวน ใหเดก็คิด
อยางตอเนื่องในการปฏิบัติกจิวัตรประจําวนั คือ การรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารวาง ที่
ครูแทรกเรื่องคุณโทษของอาหารแตละชนดิที่เด็กรับประทานในแตละวัน เชน  กินเตาหู กินแครอท
แลวชวยใหรางกายเราเปนอยางไร  
 
  3.  การอาศัยการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูหรือปรโตโฆสะ 5 ประการ  คือ 
  

      3.1  การจัดหองเรียน  ทีส่งเสริมใหเดก็คิดโยนิโสมนสิการนั้น  ตองเปด 
โอกาสใหเดก็มีสวนรวมในการคิดแกปญหา ออกแบบ ตกแตงหองเรียนโดยมีครูคอยแนะนํา   
เชน การลงคะแนนเสยีงของเด็กในหองวาจะนําผลงานของตนไปตกแตงสวนใดหองเรียน  การจดั
หองเรียนในวนัสําคัญ เชน วนัปใหม วันแม เปนตน นอกจากนี้ การสรางบรรยากาศ และการจดั 
มุมการเรียนรูตางๆ เชน มุมนิทาน มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร มุมบทบาทสมมติ มุมของเลน  
ที่สอดคลองตามหนวยการเรียนรู จะชวยกระตุนความสนใจของเดก็ ทําใหเด็กมีแรงจูงใจในการที่
จะฝกคิดโยนิโสมนสิการ เปนไปตามหลักไตรสิกขาที่วา ปญญาจะเกดิขึ้นไดเมื่อบุคคลนั้นมีความ
ตั้งใจ มีเจตจํานง มีสมาธิ มีความสุขในการเรียนรูเกีย่วกบัสิ่งนั้น  
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       3.2  สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู   ส่ืออุปกรณ ที่ใชในการสงเสริมการคิด
โยนิโสมนสิการ เนนความหลากหลาย ไมจํากัดวาตองเปนสื่อจากวัสดธุรรมชาติเทานั้น เดก็ตอง
ไดรับโอกาสในการเรียนรูและใชส่ือในทกุรูปแบบ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือของจริง ตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน แตส่ิงที่ตองพิจารณาในการใชส่ือแตละชนิด ตองคํานึงถึง
คุณคาของสื่อนั้นๆ  ครูตองฝกใหเด็กใชส่ืออยางคุมคา ประหยดั และมองเห็นความสัมพันธระหวาง
ส่ือตางๆ กับตัวเดก็เอง เชน การใชสีในการวาดรูประบายสี ถาเด็กใชสีโดยไมรูจกัดูแล ทิ้งขวางเลน 
เด็กกจ็ะไมมีสีสวยๆ ใชในการทํางาน  
 
                   3.3  บทบาทเด็ก พัฒนาการของเด็กในชวงวยั 3-5 ขวบ ชอบที่จะเลียนแบบคน
ใกลชิด ดังนั้นบทบาทที่ดีของพี่ที่มีอายุและมีความสามารถมากกวา จงึมสีวนสําคัญในการสงเสริม
ใหเดก็คิดโยนโิสมนสิการได โดยเด็กจะเลียนแบบการคิด การพูดหรือการกระทําจากเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวา เด็กทีม่ีความสามารถมากกวาก็ไดฝกคิดอยางซ้ํา ย้ํา ทวน จากการสอนหรือ
ชวยเหลือเพื่อนคนอื่นๆ  การสนับสนุนใหเด็กมีน้ําใจชวยเหลือกนัระหวางเพื่อนและพี่นอง  ชวย
สงเสริมความรูสึกที่ดีตอตนเองและตอผูอ่ืน  การปลูกฝงใหเดก็รูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเอง  จะทําใหเด็กรูความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น รูวาทุกคนมีบทบาทหนาที่ที่
ตองรับผิดชอบ  และตางก็เปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม  
 

     3.4  บทบาทครู  ครูมีบทบาทสําคัญที่จะชวยสงเสริมหรือกระตุนใหเด็กคดิ 
โยนิโสมนสิการ ผูวิจัยพบวา บุคลิกลักษณะของครูที่เปนชางคิด ชางสังเกต หรือชางสงสัยในสิ่ง
ตางๆ รอบตัว สามารถถายทอดไปสูเด็กได  รูปแบบการใชคําถามที่เปดโอกาสใหไดแสดงความ
คิดเห็นมากกวาจะคําถามที่ใหเด็กตอบวาใชหรือไมใช  หรือการตอบคําถามที่เด็กถามในลักษณะที่
ยอนกลับไปสูตัวเดก็ เพื่อใหเด็กคิดหาคําตอบเอง ถือเปนคุณลักษณะของครูที่จะชวยสงเสริมการคิด
โยนิโสมนสิการได  ครูตองเปนตนแบบในการคิด เมื่อเดก็เห็นครคูิด เดก็ก็เกดิการเลียนแบบ และใน
ที่สุดเด็กก็สามารถคิดเปน ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้เกิดขึ้นในตัวผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน
อนุบาลบานฝนดี  โดยเฉพาะตัวครูที่ไดมกีารพัฒนาขึ้นอยางเหน็ไดชดั ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนก็เห็น
ดวยวาครูไดรับการพัฒนาขึน้มาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากการใชคําถามของครู การจัดกิจกรรม การ
แตกขายใยสาระเรื่องที่จะเรยีนรูกับเด็กๆ เปนตน  
    

                           เทคนิคหรือวิธีการของครูที่ใชเพื่อสอนใหเด็กสามารถคิดโยนิโสมนสิการ 
ไดนั้น ผูวิจยัพบวา  ครูเร่ิมจากการลองผิดลองถูกในการใชคําถามถามตอบกับเด็กๆ  เนื่องจากครูเอง
ก็ไมรูวาลักษณะคําถามแบบใดที่จะทําใหเด็กเกิดการคิดโยนิโสมนสิการ ครูเกิดการเรียนรูจากการ
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สังเกตการถามตอบระหวางครูและเด็ก  จดบันทึกสิ่งที่เด็กตอบในแตละครั้ง  ครูจึงคนพบวา ในการ
ใชคําถามแกเดก็ มีความยากงายแตกตางกันในแตละระดบัอายุ และความสามารถของเด็ก  ในเดก็
เล็กครูจะใชคําถามสั้นๆ พรอมมีตัวอยางหรือส่ือประกอบใหเดก็เห็นเปนรูปธรรม หรือการเรียกเด็ก
มาใกลตัวครู เพื่อที่จะไดเหน็ทาทาง  การสื่อสารของเด็กอยางชัดเจน  สําหรับเด็กโตครูจะใชคําถาม
ที่ซับซอน ใหเด็กตอบและอธิบายเหตุผลที่ตอบเชนนั้น นอกจากนี้ครูไดอาศัยพฤติกรรมการทํางาน
ของเด็ก มาสอนใหเด็กรูจกัคดิอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น  ซ่ึงในการฝกใหเด็กคิด
โยนิโสมนสิการในแตละวิธี  ทั้งครูและผูวจิัยไดคนพบเทคนิควิธีที่หลากหลาย ยกตวัอยางเชน  การ
ฝกคิดจําแนกแจกแจงโดยสวนประกอบ   ครูมักใชผลจากการทํางานกลุมของเด็ก มาเปนคําถามให
เด็กคิด เชน “ทําไมงานของเราจึงเสร็จได”  “ถาไมมีนองเล็ก งานจะเปนอยางไร”  เพื่อใหเดก็รู
ความสําคัญของทุกบทบาทหนาที่รวมกัน  หรือการใชไดอะแกรมรูปภาพวงกลมสองวงซอนกัน ให
ตรงกลางที่ซอนกันแทนสิ่งทีเ่หมือนกนั และสวนที่ไมซอนกันแทนสิ่งทีต่างกัน เพื่อใหเด็กจําแนก 
แยกแยะสิ่งตางๆ ได   หรือการสอนใหเดก็รูคุณคาแท คณุคาเทียม  ครูและผูวจิยัคนพบวา การจะให
เด็กรูคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ ไดนั้น  ควรจะเปนสิ่งที่อยูเปนสถานการณจรงิที่เด็กกําลัง
เผชิญอยูหรือเปนสิ่งที่ใกลตวัเดก็  เชน การรับประทานอาหาร การใสเสื้อผา ครูตองเริ่มจากการถาม
ตอบเกี่ยวกับคณุคาแทของสิง่นั้นกอน และพิจารณาวาคุณคาเทียมที่เดก็เขาใจผิดอยูนั้นคืออะไร 
จากนั้นจึงแกไขความเขาใจผดินั้นๆ โดยการใหคําถามย้ําซ้ําๆ  ใหเด็กรูถึงคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้น 
          

                   3.5  การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ความสัมพันธอันดีระหวาง 
บาน โรงเรียน และตัวเด็ก ชวยสงเสริมการคิดโยนิโสมนสิการของเด็ก  ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ
ดวยกัน เชน การแจกสารสัมพันธในแตละสัปดาห  นอกจากเปนการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับพอ
แมแลว ยังเปดโอกาสใหเดก็และพอแมไดสนทนาพูดคุยในขอคําถามตางๆ ที่อยูในสารสัมพันธ ซ่ึง
เปนการซ้ํา ย้ํา ทวนในหวัขอเรื่องตางๆ ที่สอนใหเด็กคิดโยนิโสมนสิการ หรือการเชิญพอแม
ผูปกครองรวมกิจกรรมวนัสําคัญ เชน วันแม วันพอ ทั้งพอแมและเด็กไดรับรูและแสดงความรักตอ
กัน ความสุขและความอบอุนจากการทํากจิกรรมรวมกนัระหวางโรงเรยีน พอแมและตัวเดก็ จะ
สงเสริมใหเดก็คิดโยนิโสมนสิการและเกดิปญญาได  นอกจากนี้ การที่พอแมทราบถึงกิจกรรม การ
ดําเนินงานของโรงเรียน  รับรูเปาหมายในการพัฒนาเดก็ไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียน สงผลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของพอแมในการเปนตัวแบบทีด่ีในการคิดโยนิโสมนสิการแกเดก็ไดเชนกัน  
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 5.  ความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตาม
แนวคิดทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
  

      จากการศึกษาคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองที่มีตอหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัยมีขอวจิารณ 
แยกตามประเด็นดังนี้  

 
      5.1  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอหลักสูตร  พบวา หลักสูตรเปนไปตาม

ความคาดหวังและพึงพอใจกบัผลของการใชหลักสูตร โดยเหน็วาหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
ปรัชญาความเชื่อของโรงเรียน นโยบายทางการศึกษา และบริบททางสังคม  ผูวิจัย มคีวามเหน็วา 
การที่หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาของโรงเรียนและบริบททางสังคมนั้น เกดิจากขั้นตอน
ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลกัสูตร จึงทําใหหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการของทุกฝาย ในดานการบริหารจัดการหลักสูตร  พบวาหลักสูตรไม
สงผลกระทบตอแผนงานโรงเรียน และเหน็วา ครูไดรับการพัฒนาความรูความสามารถจากการรวม
พัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้  รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การที่
ผูบริหารโรงเรียนใหความสนใจในการพฒันาบุคลากรมากขึ้น โดยพยายามจดัหาแนวทาง รูปแบบ
การอบรมหรือพัฒนาใหแกบคุลากรนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ที่ทําให
ผูบริหารโรงเรียนเห็นจดุออน จุดแข็งของครู และตองการที่จะแกไข หรือสงเสริมความรู
ความสามารถใหเกิดขึ้นในตวัครู  ในดานการนําหลักสูตรไปใช  พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นชอบที่
จะนําหลักสูตรไปใชตอ โดยอยูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของหลักสูตร แตอาจมีการปรับในสวน
ของหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้น ซ่ึงผูวจิัยมีความคิดเหน็สอดคลองกับ
ผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากหลักสูตรสามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลอง 
เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพสังคม ในดานพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก  พบวา 
เด็กมีคณุลักษณะที่พึงประสงคตามวัย โดยเฉพาะความสามารถในการใชประสาทสัมผัส  การกลา
แสดงออก การรูจักชวยเหลือตนเองละผูอ่ืน และคิดเปน  ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่เดก็มีคุณลักษณะ
ดังกลาว เปนผลมาจากกิจกรรมการเรียนรูที่เอื้อใหเด็กคดิและลงมือปฏิบัติ ไมเนนการทองจํา เด็กมี
โอกาสไดแสดงความคิดเหน็ ความสามารถ  และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในความสามารถของตน  
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      5.2  ความคิดเห็นของครท่ีูมีตอหลักสูตร  ผูวิจัยขอวจิารณผลออกเปน 3 ประเดน็ยอย  
คือ 

 
 5.2.1  ความคาดหวังของครท่ีูมีตอหลักสูตร  ครูมีความเห็นวา 

 
          1)  หลักสูตรอยูบนพืน้ฐานแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการ 

และการเรียนรูของเด็ก และมีความสอดคลองกับสภาพบริบทของสังคม  เปนผลมาจากการที่ครู
ไดรับการอบรมความรูเกีย่วกับแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตร มีความเขาใจและมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียนตั้งแตตน เมื่อครูไดนําหลักสูตรไปใชก็พบวา สาระ
หรือหนวยการเรียนรูที่บรรจุในหลักสูตร ไดสะทอนใหเห็นแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และมีความสอดคลองกับสภาพสังคม 
 

          2)  ครูมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น  
เพื่อใหครูสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเจตนารมยของหลักสูตรโรงเรียน ครูจึงมี
ความตองการใหโรงเรียนจดัอบรมความรูใหแกตนในเรือ่งการจัดชั้นเรียนคละอายุ เทคนิคการสอน
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร และพัฒนาการของเด็กเล็ก  ซ่ึงแนวทางที่โรงเรียนสามารถใหความรูใน
เร่ืองดังกลาวมหีลายรูปแบบ เชน เชิญวิทยากรมาอบรมครู หรือสงครูไปอบรม ดูงานตามสถาน 
ศึกษาที่เปนตนแบบในการจัดชั้นเรยีนคละอายุ หรือสถานรับเล้ียงเดก็เล็ก เปนตน หรือในอีก
แนวทางหนึ่ง คือ อบรมครูใหมีทักษะในการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เชน การสืบคน
ตัวอยางกิจกรรมหรือแผนการสอนในชั้นคละอายุ การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน 
เพื่อนําขอมูลที่ไดคนความาเปนตัวอยางในการจัดกจิกรรมของครูเอง 
 
  5.2.2  ความพงึพอใจของครท่ีูมีตอหลักสูตร  ครูมีความพึงพอใจจากการรวม
พัฒนาหลักสูตรในหลายประเด็น คือ  
 

          1)  การไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มขึน้  จากการที่ครูไดเขามา 
มีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูมีความพึงพอใจที่ตนเองไดรับการอบรมความรูจากผูวิจยัและ
ผูบริหารโรงเรียน ไดพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งความรูเกีย่วกับแนวคิด 
พุทธศาสนากับการจัดการศกึษาปฐมวัย  พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การเชื่อมโยงมาตรฐาน
กับหลักสูตร การเขียนวัตถุประสงค  การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู ทักษะการสืบคนแหลงขอมลู 
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เปนตน ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเหน็รวมกับผูบริหารโรงเรียนตั้งแตเร่ิมตน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และควรมีการอบรมครูอยางตอเนื่องทั้งในขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตร และการนําหลักสตูรไปใช เพื่อใหครูมีความเขาใจในหลักสูตรอยางแทจริง และมี
ความรูสึกวาตนเองเปนทั้งผูคิดและผูปฏิบัติ   
 

         2)  รูปแบบของการทํางานพัฒนาหลักสูตรระหวางผูวิจัยและผูบริหาร 
โรงเรียน  ครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการใหความรูของผูวิจัย และผูบริหารโรงเรียน ที่มีความ
เปนกันเอง ไมรูสึกเครียด ซ่ึงทําใหผูวจิัยคนพบวา รูปแบบการทํางานพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมใน
โรงเรียนเปดใหมที่มีขนาดเล็ก ควรมีลักษณะบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน เนนการสื่อสาร สนทนา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกันและกนัอยางเปนกันเองเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  
 

         3)  พัฒนาการที่พึงประสงคของเด็ก  ครูพึงพอใจกบัพัฒนาการทีด่ีขึ้นของ 
เด็ก โดยมีความเห็นสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คือ เด็กมีความสามารถในการ
ใชประสาทสัมผัส  กลามเนื้อตางๆ ที่ดีขึ้น  รูจักชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน รักการทํางาน มีความเปน
ประชาธิปไตย และสามารถคิดได  การที่เด็กมีคุณลักษณะเชนนี้ เปนผลมาจากบทบาทของครูที่
สงเสริมใหเดก็ไดคิด ไดทํา และคอยซ้ํา ย้ํา ทวนในพฤตกิรรมที่พึงประสงค เชน การรักษากติกา 
การชวยเหลือผูอ่ืน ใหเกดิขึน้ในตวัเดก็จนเปนความเคยชิน  
 
  5.2.3  ความกังวลใจของครท่ีูมีตอหลักสูตร  ครูมีความกงัวลใจในการรวมพัฒนา
หลักสูตร คือ  การนําหลักสตูรไปใชในระยะแรก  แตเมือ่ไดรับแนะนาํและกําลังใจจากทุกฝาย ทํา
ใหครูมีความมัน่ใจในตนเองมากขึ้น โดยครูเกาที่มีประสบการณขอแกปญหาความกงัวลของตนเอง 
ดวยการปรับแผนการสอนใหยืดหยุนตามสภาพจริง และขอออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเอง
ทั้งหมด  สวนครูใหมที่ไมมปีระสบการณ ไดขอใหผูวิจยัคอยเปนพี่เล้ียง และขอใชแผนการสอนที่
ผูวิจัยจัดเตรยีมไว  ซ่ึงผูวิจยัมีความเหน็วา ในการนําหลักสูตรไปใช  ความรูและความเชื่อมั่นของครู
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการนําหลักสูตรไปใชสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยผูบริหารโรงเรียน 
และครูคนอื่นๆ จะตองคอยเปนกําลังใจ ใหคําแนะนํา ตลอดจนใหการสนับสนุน อํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหแกครู เชน งบประมาณ ส่ืออุปกรณการเรียนรู เวลา  เพือ่ใหครูมีทัศนคติที่ดีในการ
นําหลักสูตรไปใช วาเปนสิ่งที่จะเกิดประโยชนตอเดก็ โรงเรียนและพอแมผูปกครอง  ไมใชเปน
ภาระที่หนักอึง้และตองแบกรับไวคนเดยีว ทั้งนี้รูปแบบของการใหความรู คําแนะนํามีความแตกตาง
กันระหวางครูเกาและครูใหม ครูเกาที่มีประสบการณ ควรใหอิสระในการเขียนแผนการสอนดวย
ตนเองโดยมีผูวิจัยคอยแนะนํา  สวนครูใหมที่ไมมีประสบการณ ควรมีตัวอยางของแผนการสอนให
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นําไปใชกอน เมื่อครูมีความเขาใจแลวจึงใหเขียนแผนการสอนเอง  ในทายที่สุดครูมีความเชื่อมั่นวา
ตนเองสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของหลักสูตรได โดยให
ผูบริหารโรงเรียนและผูวิจยัคอยใหคําแนะนําอยู   
 

      5.3  ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร  ผูวิจัยขอวิจารณผลออกเปน 3  
ประเด็นยอย คอื 
   

 5.3.1  ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร  ผูปกครองเห็นวาหลักสูตร 
ของโรงเรียนเปนไปตามความคาดหวังของตน คือ 
 

           1)  หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น มีความสอดคลองกับนโยบายโรงเรียน ท่ีเนนการ 
เตรียมความพรอมและมุงใหเด็กคิดเปน และกาวทันตอสภาพสงัคมที่เปล่ียนแปลง  การที่ผูปกครอง
เห็นดวยกับนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เปนผลจากการที่ผูปกครองสวนใหญ มี
ความรูความเขาใจในเปาหมายของการศึกษาในระดับปฐมวัยที่มุงเนนการเตรียมความพรอมมากวา
การอานเขียน ทองจํา  และใหความสําคัญตอความสุขในการมาโรงเรียนของลูกมากกวาสิ่งอื่นใด 
 

           2)  หลักสูตรมีความเหมาะสมและชวยสงเสริมพฒันาการตามวยัของเด็ก  
ซ่ึงคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ผูปกครองคาดหวังใหเกิดขึน้ในตวัเดก็ คอื สามารถปรับตัวและอยู
รวมกับผูอ่ืนได ทั้งนี้แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหเด็กมีคณุลักษณะนี้  สามารถทําไดโดยครู
จัดกิจกรรมที่เนนใหเดก็ทํางานรวมกนั ทั้งรูปแบบกลุมคละอายุและแยกอายุ ใหเดก็เปลี่ยนคูกัน
ทํางาน และใหเด็กแตละคนเรียนรูบทบาทหนาที่ของตน รวมทั้งใหเด็กเห็นความสําคญัในบทบาท
หนาที่ของเพื่อนดวย   
 

          3)  หลักสูตรควรหาวิถปีฏิบตัิท่ีทําใหพอแม ผูปกครองมาทํางานรวมกันได  
ทั้งในรูปแบบการทํางานระหวางพอแมดวยกันเอง และการทํางานระหวางโรงเรียนและพอแม
ผูปกครอง โดยผูปกครองเหน็วาการพฒันาเด็กตองอาศยัองคประกอบทั้งจากบานและโรงเรียน  ซ่ึง
ในจุดนี้โรงเรียนและผูวจิัยไดเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน โดยคิด
หารูปแบบกจิกรรมสรางความสัมพันธทั้งความสัมพันธระหวางโรงเรยีนและบาน  เชน การจัด
ประชุมผูปกครอง การทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ การใหพอแมเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนกิจกรรมของโรงเรียน เชน Family trip เปนตน  และความสัมพันธระหวางพอแมดวยกัน
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เอง เชน การตัง้สมาคมผูปกครองนักเรียน เพื่อใชเปนศนูยประสานงานระหวางพอแมผูปกครองและ
ทํากิจกรรมรวมกัน หรือการรวมกิจกรรม Family trip เปนตน 
 
  5.3.2  ความพงึพอใจของผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร  ผูปกครองมีความพึงพอใจใน
หลักสูตรหลายประเดน็ คือ 
 

          1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของเดก็ท่ีไดรับการปลูกฝงมากที่สดุจากการเขา 
รวมกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร  คือ ทักษะการชวยเหลือตนเอง และการมีมารยาทที่ดี  ผูวิจยั
เห็นวา การที่เด็กไดรับการปลูกฝงใหมีทักษะในการชวยเหลือตนเองไดดีนั้น เปนผลจากกจิกรรมใน
หลักสูตรที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เนนกจิกรรมที่พัฒนากลามเนื้อใหญเล็ก  ซ่ึงเปน
ทักษะสําคัญในการชวยเหลือตนเอง เนนการปฏิบัติกิจวตัรประจําวนัทีส่ม่ําเสมอ  และบทบาทของ
ครูที่เปนผูแนะนํา บทบาทของพี่ที่คอยสอนนอง เปนตวัแบบใหนอง ทาํใหเดก็เรียนรูวิธีการในการ
ชวยเหลือตนเองไดด ี  
 

          2)  ความพึงพอใจในบุคลากร   ผูปกครองพึงพอในในการบริหารงานของ 
ผูบริหารโรงเรียน มีความเชื่อมั่นในตวัผูบริหารโรงเรียนและครูอยางมาก แมวาจะเปนคนรุนใหม
และมีอายนุอยก็ตาม  ซ่ึงผูวิจยัคิดวา การที่ผูปกครองมีความมั่นใจในตวับุคลากรของโรงเรียนมาก
เชนนี้  เปนเพราะผูปกครองไดมองเหน็การทํางานของผูบริหารโรงเรียนและครู ที่มีความตั้งใจ และ
มีจุดยนืในตนเอง จะเห็นไดวาในกรณีของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  อายุของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูไมไดเปนเครื่องชี้วัดความสามารถในการบริหารจัดการหรือการจัดการศึกษา  หากแตเปนความ
ตั้งใจ ความใสใจในการที่จะจัดหาสิ่งที่ดีทีสุ่ดมาใหเด็ก  ทั้งนี้มีผูปกครองบางทานเหน็วา ควรมกีาร
อบรมพี่เล้ียงใหมีความกระตือรือรนและรอบคอบในการทํางาน และใสใจในรายละเอียดของเดก็ให
มากกวานี้ ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนกไ็ดหาแนวทางแกไข เชน การประชุมบุคลากรเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อ
เสนอแนะ ตักเตือนพฤติกรรมการทํางานของพี่เล้ียงใหดขีึ้น และมอบหมายใหครูเปนผูดูแลคอยให
คําแนะนําพี่เล้ียง ทั้งนี้โรงเรยีนควรมแีผนงานจัดอบรมใหแกพี่เล้ียงเหมือนเชนกับครู เชน การดูแล 
สุขอนามัยเด็ก การปรับพฤติกรรมเด็ก เปนตน  
 

          3)  การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  ผูปกครอง        
พึงพอใจกับการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มีความปลอดภัย อบอุนเหมือนบาน ในกิจกรรม
สรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรยีน ผูปกครองพึงพอใจกับสารสัมพันธ ที่แจงขาวสาร 
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน แตในการจัด Family trip ผูปกครองเห็นวา มีคาใชจายสูง และมีภาระ



 

 

    287 

งานมากทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนก็ไดหาแนวทางแกไข เชน 
เปล่ียนรูปแบบการจัด Family trip จากคางคืนเปนเดนิทางไปกลับในวนัเดียว และหาสถานที่ที่เสีย
คาใชจายนอย  นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนไดมีแนวคิดทีจ่ะใหพอแมเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนจัด Family trip เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียน และระหวาง
ผูปกครองดวยกัน  
 
  5.3.3  ความกังวลใจของผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร  ผูปกครองมีความกังวลใจตอ
หลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรูของโรงเรียนใน 2 ประเด็น คือ  
 

          1)  การปรับตัวของบตุรหลานเมื่อศึกษาตอในระดบัประถมศึกษาปท่ี 1     
ผูปกครองบางทานมีความกังวลใจวาเดก็จะสามารถปรับตัวในสังคมที่ใหญกวาอยางโรงเรียนใน
ระดับประถมศึกษาไดหรือไม แตก็มีความเชื่อมั่นวา  การเรียนการสอนของโรงเรียนจะทําใหเด็ก
สามารถปรับตัวได และมีขอเสนอแนะที่อยากใหโรงเรียนเปดการเรียนการสอนในระดบั
ประถมศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับบตุรหลานของตนในการหาที่สถานศึกษาเรียนตอในระดบั
ประถมศึกษาปที่ 1 ในจุดนีผู้บริหารโรงเรียน ครูและผูวจิัยไดหาแนวทางแกไข เชน การหาขอมูล
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการศกึษาตอของเด็ก  การจัดประชมุผูปกครองเพื่อ
นําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนและผลที่เกิดขึ้นกบัตัวเดก็ เชน การแสดงผลงานของเด็ก 
การชมการแสดงของเด็ก  เพือ่ใหผูปกครองเกิดความมั่นใจวา เด็กมีความสามารถและมีพัฒนาการ
ตามวัย สามารถที่จะปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนได  
 

          2)  ปญหาสุขอนามัย การเจ็บปวยในเด็ก  ผูปกครองบางทานมีความกังวลใน 
เร่ืองของการติดตอโรค  สุขอนามัย ความสะอาดของเดก็ โดยใหโรงเรียนหามาตรการเพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อโรคระหวางเด็กดวยกัน ซ่ึงโรงเรียนไดหาแนวทางแกไข เชน การใหหนวยงาน
รัฐมาฉีดพนกาํจัดลูกน้ํา ยุงลาย   การเช็ดทาํความสะอาดของเลน เครื่องใชของเด็กดวยน้าํยาฆาเชื้อ  
การซักทําความสะอาดผาปูที่นอน ผาเช็ดตัวของเดก็ทุกอาทิตย เปนตน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนไดขอ
คําแนะนําจากผูปกครองที่มีความรู เพื่อนําขอเสนอแนะนั้นมาเปนแนวทางในการดแูลสุขอนามัย
ของเด็กอีกแนวทางหนึ่ง 

 
จากผลการวิจยัและขอวิจารณของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทาง

พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ ที่กลาวมาทัง้หมดนี้ ทําใหเห็นภาพของการ
พัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเปดใหม ที่มีขนาดเล็ก และมกีารจัดชั้นเรยีนคละอายุ วาควรมีแนวทาง
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หรือวิธีการการอยางไรที่จะสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรประสบผลสําเร็จได  ซ่ึงขอคนพบจากการ
วิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชกบัโรงเรียนอนบุาลเปดใหมทีก่ําลังจะเริ่มตนพัฒนา
หลักสูตรไดเปนอยางดี ทั้งในรูปแบบชั้นคละอายุและชัน้เรียนปกติ  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
     สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช และศึกษาผลของการใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีขั้นตอนการดําเนินการวจิัย ดังนี้  
  
 1.  ขั้นพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช 
 
        1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้  คือ 
 
               1.1.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี จํานวน 4 คน  
 

              1.1.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี จาํนวน 26 คน  
  
                      1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ 
 

                1.2.1  แบบสัมภาษณความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการในประเดน็ดังนี ้คือ ความตองการ 
วิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตร สภาพการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนดําเนินการกอนที่จะรวม
พัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัย  ตลอดจนขอมูลทางกายภาพและความพรอมของโรงเรียนในการพัฒนา
หลักสูตร 
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                   1.2.2  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ประกอบดวยจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย
มวลประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1-3   ประมวลการสอน หนวยการเรยีนรู และมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
  
                      1.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 
           1.3.1  ขั้นเตรียมการพัฒนาหลักสูตร  ผูวจิัยดําเนินการดังนี้ คือ 
 

1)  ขั้นศึกษา วเิคราะห สังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัทั้งในและ 
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติตะวนัตก   รูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของชาติตะวันออก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย  รูปแบบการจัด
การศึกษาที่นาํแนวคดิทางพทุธศาสนามาประยุกตใช   แนวคดิการพฒันามนุษยตามหลักพุทธ
ศาสนา  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky และ
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura   ผูวิจัยไดแนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนา
หลักสูตร   

 
              2)  ขั้นศึกษาสภาพของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและความตองการใน
การพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน  ผูวิจัยเลือกโรงเรียนโดยใชวิธีแบบเจาะจง คือ โรงเรียนอนุบาล
บานฝนดี  โดยวิเคราะหความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตร ในประเดน็
ตางๆ คือ ขอมูลทั่วไปและลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียน  ความตองการและวิสัยทศันในการ
พัฒนาหลักสูตร   สภาพการจดัการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมประจําวัน ส่ืออุปกรณการเรียน 
และการประเมินผลของโรงเรียนกอนการพัฒนาหลักสูตร และความพรอมของโรงเรียนในการ
พัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความ
ตองการในการพัฒนาหลักสตูร เนื่องจากเปนโรงเรียนเปดใหม มแีผนงานที่จะเปดการเรียนการสอน
ในระดบัชั้นอนุบาลปที่ 1-3  ในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 แตยังไมมหีลักสูตรที่เปนเอกลักษณ
ของตนเอง  อีกทั้งผูบริหารโรงเรียนมีแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของ
สังคมไทยและสามารถพัฒนาเด็กใหมีทกัษะการคิด มีคณุธรรม จริยธรรมและมีปญญารูเทาทันการ
เปล่ียนของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัย และโรงเรียนมีความพรอมและมีความยินดีที่
จะใหผูวิจยัเขาไปพัฒนาหลกัสูตรใหแกโรงเรียน และจากศึกษาขอมูลทางกายภาพ พบวา โรงเรียน
อนุบาลบานฝนดีเปนโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก มีบรรยากาศอบอุนเหมอืนบาน จัดการเรียนการ
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สอนแบบชั้นคละอายุ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนอยูในเขตชุมชนที่มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอม
ที่ดี ซ่ึงสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแนวคดิในการจัดทําหลักสูตรของผูวิจัย  
 

3)  ขั้นแนะนําตัวและสรางความสัมพันธ  ผูวิจัยแนะนําตวั ช้ีแจงเกีย่วกบั 
การทําวิจยัตอสถานศึกษา และสรางความคุนเคยกับผูบริหาร คณะครู  นักเรียนและผูปกครอง โดย
การทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียน  เชน กจิกรรมทัศนศึกษา Family trip การเขารวมประชุมครูและ
ผูปกครอง  
 
           1.3.2  ขั้นพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนา 
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครูไดดําเนินการรวมกนั
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก ในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 โดยมีขั้นตอนดงันี้  
 
                            1)  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษา เพื่อ
นําเสนอแนวคดิทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคดิทางพทุธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู   
 
         2)  จัดประชุมระดมสมองเพือ่จัดทํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
 

        3)  จัดประชุมระดมสมองผูบริหาร และครูระดับชั้นอนบุาลศึกษา  เพือ่ 
รวมกันศกึษา แสดงความคิดเห็น วางแผน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธ
ศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  โดยจัดทําโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายมวล
ประสบการณ  ประมวลการสอน  หนวยการเรียนรู ตลอดจนแบบประเมินผลในแตละหนวยการ
เรียนรู 
 

4)  ใหกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ทาน คือ  
ผศ. ดร. ชลาธิป  สมาหิโต นางสาวศิรินพร  สันติเมทนีดล ผูเชี่ยวชาญทางดานการศกึษาปฐมวัย 
และ ดร. นพเกา  ณ พัทลุง ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน ตรวจสอบดูความสอดคลอง
ตามแบบประเมินการออกแบบโครงสรางหลักสูตร รายวิชา หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็
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ที่ผูวิจัยสรางขึน้ นําขอคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาคา IOC  (Index of  Item Objective 
Congruence) ไดคาความสอดคลองทุกขอเทากับ 1.00 ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม  ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงแกไข และจดัทําออกมาเปนหลักสูตรเพือ่
นําไปใช 
 
           1.3.3  ขั้นนําหลักสูตรไปใช  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ คือ 
 
   1)  ขั้นเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช   ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครู 
ไดมีการเตรยีมการกอนนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปทดลองใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 โดยการจดัประชุมและ
ปฐมนิเทศผูปกครอง  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนและครู  จัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ศึกษาขอมูลพืน้ฐานของครูและเด็ก   และการจัดตารางกิจกรรมประจําวนั  
 

  2)  ขั้นนําหลักสูตรไปใช   ผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน และครูไดนําหลักสตูร
ไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 นี้  จํานวน 1 หองเรียน ในระดบัเตรียมอนุบาล-อนบุาล 3 จํานวน
เด็กทั้งสิ้น 26 คน  มีอายุระหวาง  2.3-5.8 ป (นับถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)  โดยนําหลักสูตรไป
ใช 2 สวน คือ  การการนําหลักสูตรไปใชในกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน  และการนํา
หลักสูตรไปใชในกจิวัตรประจําวัน   
 
 2.  ขั้นศึกษาผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
        2.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้  คือ 
 
                2.1.1  ผูบริหารโรงเรียน และครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบาน
ฝนดี จํานวน 4 คน  
 

               2.1.2  เด็กปฐมวัยทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2550  
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีและผูปกครอง จํานวน 26 คน  
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                      2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ในขั้นตอนนี้มีเครื่องมือวจิัย คือ 
 

  2.2.1  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ 
ผูปกครองที่มีตอหลักสูตรในประเดน็ตางๆ  หลังจากการนําหลักสูตรไปใช มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ โดยการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ  
 
                      2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้  
 
           2.3.1  พัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของ
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดี และการคิดโยนโิสมนสิการที่เกิดขึ้นในเด็ก  โดยพิจารณาจากผลที่ไดจาก
การประเมินในแบบประเมนิหนวยการเรยีนรูทั้ง 9 หนวยการเรียนรูตลอดภาคตน ปการศึกษา 2550    
แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดโยนิโสมนสกิารในแตละหนวยการเรียนรู  แบบประเมินผลการทํางาน
และผลงานของเด็ก  และแบบบันทึกกจิวัตรประจําวัน/พฤติกรรมการเรียนการสอน   

 
     2.3.2  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรยีน ครู ผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัย
สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู  และผูปกครองเด็กในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 โดยใชการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการนําหลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550  
 

ทั้งนี้ผูวิจยัไดมกีารติดตามผลการใชหลักสูตร  หลังจากสิ้นสุดการนํา 
หลักสูตรไปใชในภาคตน ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยตดิตามผลการใชหลักสูตรใน 2 ประเด็น  คือ การ
บริหารจัดการของโรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนรูของครู  โดยเขาไปสังเกตการณสัปดาห
ละ 1 คร้ัง ตลอดภาคปลาย ปการศึกษา 2550   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ขอมูลดานการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  วิเคราะหโดยสรุปความคิดเห็นจากการประชุมรวมกัน จากการ
แสดงความคิดเห็นของครูทุกคน และสรุปเปนความเรียงนําเสนอในรูปของจุดมุงหมายหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร ประมวลการสอน หนวยการเรียนรู และมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค
ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี 
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 2.  ขอมูลการสังเกตพฤติกรรมและประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก และการคิด
โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในตัวเดก็ พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
จากการทํากจิกรรมในสถานการณจริง จากสถานการณสมมติ การสนทนาพูดคุยกับเด็ก  รวมถึง
ผลงานของเด็ก  โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคารอยละ  นําเสนอในรูปแบบตารางและเสนอเปนความ
เรียง สําหรับขอมูลที่ไดจากการบันทึกแบบระเบียนพฤติการณในตลอดระยะเวลาที่นําหลักสูตรไป
ใช นํามาวเิคราะห สังเคราะห เสนอเปนองคความรู   
 
 3.  ขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง    
ที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก  ในประเด็นตางๆ วเิคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณและเสนอเปนความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  ผลการพัฒนาและนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช  ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยในขัน้ตอนนี้ เปน 2 ประเด็น คือ 
 
       1.1  ผลการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ไดหลักสูตรที่ประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร  คําอธิบายมวลประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1-3  ประมวลการสอน (Course syllabus)  
ช้ันอนุบาลปที่ 1-3  และหนวยการเรียนรูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ในโครงสรางหลักสูตร 
ประกอบดวย มวลประสบการณในระดับอนุบาลชั้นปที่ 1-3 คือ  กาวแรกของชีวิต รอบร้ัวชีวิต และ
พรอมสูโลกกวาง ตามลําดับ  โดยมีสาระทีเ่ด็กในแตละชัน้ปควรเรียนรู 3 สาระ คือ ตัวเรา 
ครอบครัวและชุมชน และโลกรอบตัว  มีหลักในการลําดบัการเรียนรูตามหลักพัฒนาการและเรียนรู
จากเรื่องใกลตัวไปไกลตัว มกีารคิดโยนิโสมนสิการทั้ง  6 วิธี  เปนแกนรวมหรือเปนจดุเนนของ
หลักสูตร  และนําสาระการเรียนรูในแตละชั้นปที่อยูในโครงสรางหลักสูตรมาเปนตัวตั้งในการ
ออกแบบชื่อหนวยการเรียนรู   โดยกําหนดอัตราสวนรอยละ ระหวางสาระที่ควรรูกับจาํนวนของ
สัปดาหที่เรียนดังนี้ คือ ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ตัวเรา:ครอบครัวและชมุชน:โลกรอบตัว เปน 
รอยละ 40:30:30   ชั้นอนุบาลปที่ 2  ตัวเรา:ครอบครัวและชุมชน:โลกรอบตัว เปนรอยละ 30:40:30   
และชั้นอนุบาลปที่ 3 ตัวเรา:ครอบครัวและชุมชน:โลกรอบตัว เปนรอยละ 30:30:40   ตามจุดเนน
ของมวลประสบการณในแตละชั้นป  ไดหนวยการเรยีนรูทั้ง 3 ระดับชั้น โดยแบงเปน ระดับชั้น
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อนุบาลปที่ 1 จํานวน  18 หนวยการเรียนรู ระดับชั้นอนบุาลปที่ 2 จํานวน 18 หนวยการเรียนรู และ
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 จํานวน 20 หนวยการเรียนรู 
 
       1.2  ผลการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไปใช โดยดําเนนิการใชหลักสูตรในภาคตน ปการศึกษา 2550 
จํานวน 1 หองเรียน  หองเรยีนมีลักษณะเปนชั้นคละอายุ  มีเด็กนกัเรียนจํานวนทั้งสิ้น  26 คน เปน
เด็กชาย จํานวน 15 คน เด็กหญิง จํานวน  11 คน มีอายุระหวาง  2.3-5.8 ป (นับถึงเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550)  ผลการนําหลักสูตรไปใชนั้นมี 2 รูปแบบ คือ  
 

       1.2.1  การนําหลักสูตรไปใชในกจิกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรยีน  โดยครูนํา
หลักสูตรระดบัชั้นอนุบาลชั้นปที่ 1 ในมวลประสบการณ “กาวแรกของชีวิต”   ไปใช รวมทั้งสิ้น 9 
หนวยการเรยีนรู ระยะเวลา 18 สัปดาห ตั้งแตวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550- 14 กันยายน พ.ศ. 
2550   ในการดําเนินกิจกรรมตามหนวยการเรียนรู ประกอบไปดวย กิจกรรมกลุมใหญ  ประมาณ 
30-40 นาที  และตอเนื่องดวยการทํากจิกรรมกลุมยอยหรือกิจกรรมรายบุคคล ประมาณ 40-50 นาที 
ครูเนนการใชคําถามที่กระตุนใหเด็กคิดโยนิโสมนสิการ  เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติ  เนนพัฒนาเดก็อยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา  ในการนําหลักสตูรไปใชไดคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ)   
5 ประการ คือ การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก และการมีสวน
รวมระหวางบานและโรงเรียน   
 

      1.2.2  การนําหลักสูตรไปใชในกจิวัตรประจําวัน ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติกิจวตัร 
ประจําวนัของเด็ก  เชน  การเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต   พบวา เดก็สวนใหญมาเขาแถวเคารพ
ธงชาติไดทันเวลา เพื่อเปนตวัแทนในการเชิญธงชาติ  กิจกรรมวนเทยีน ฝกสมาธิ พบวา เดก็มีความ
ตั้งใจ และมีสติในการสงรับเทียน และสามารถไหวขอบคุณเพื่อนไดอยางตั้งใจและสวยงาม  ใน 
การรับประทานอาหารวาง และอาหารกลางวัน  เด็กไดรับการฝกใหมคีวามรับผิดชอบตอการ
รับประทานอาหาร  มารยาทในการรับประทานอาหาร  ฝกการทํางานรวมกัน การชวยเหลือตนเอง
และผูอ่ืน  และทักษะทางคณติศาสตร/มิติสัมพันธ  ในการแปรงฟน อาบน้ํา แตงตวั เด็กไดฝกทักษะ
ในการชวยเหลือตนเอง การดูแลสุขอนามัย รางกายของตนเองใหสะอาด  เรียนรูระเบียบวนิัยในการ
พับเก็บเสื้อผา เครื่องแตงกาย เขาชองเก็บของของตนเอง  ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมอืในการใส-
ถอดเสื้อผา การติดแกะกระดมุเสื้อ  เปนตน  
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2.  ผลของการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปน 2 ประเด็น คือ 

 
                   2.1  พัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของโรงเรียน
อนุบาลบานฝนดีและการคิดโยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นในเด็ก  พบวา เดก็สวนใหญมีพฒันาการ
เปนไปตามตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  และ
พบวาเดก็ที่ไมสามารถบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคไดนั้น คือ เด็กพิเศษ เด็กที่ขาดเรยีน
บอยจนไมสามารถประเมินได เดก็ที่มีพัฒนาคอนขางชา และเดก็ในระดับเตรียมอนุบาล ที่มีอายุต่ํา
กวา 3 ขวบ ซ่ึงมาตรฐานขอที่เด็กไมสามารถบรรลุได คือมาตรฐานดานสติปญญาในการคิด 
โยนิโสมนสิการ สาเหตุที่เดก็ไมผานมาตรฐาน คือ เด็กไมสามารถสื่อสารดวยภาษาและแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการคิดโยนิโสมนสกิาร อันเนื่องมาจากระดับ
ความสามารถและพัฒนาการของเด็ก   แมวาเดก็พิเศษจะไมสามารถคิดโยนิโสมนสิการไดเทียบเทา
เด็กปกติ  แตเด็กพิเศษเหลานี้ไดรับการสงเสริมในพัฒนาการดานอื่นๆ ซ่ึงจากการสัมภาษณ
ผูปกครองเด็กพิเศษ พบวา พงึพอใจกับหลักสูตรนี้ที่ทําใหบุตรหลานของตนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางเหน็ไดชดั โดยเฉพาะพฒันาการทางภาษา ทักษะชวยเหลือตนเอง  ทักษะในการปรับตัวใหเขา
กับผูอ่ืน   ในดานการคิดโยนโิสมนสิการ พบวา เดก็สวนใหญสามารถคิดโยนิโสมนสกิารไดทั้ง 6 
วิธี โดยสามารถคิดไดแตกตางกันตามระดับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม เทคนิควิธีการ และรูปแบบการใชคําถามที่แตกตางกันในระดับ
อายุของเด็ก   สําหรับในเดก็เล็กครูเนนการใชประโยคคําถามสั้นๆ ทีละคําถาม และใชส่ือ
ประกอบการถามตอบ สวนเด็กโตครูใชคําถามที่ซับซอน เนนการอธิบายหรือการบอกเลาของเด็ก  
นอกจากนี้ครูไดพบเทคนิคในการสอนคิดโยนิโสมนสิการในเดก็ปฐมวัยหลายวิธี   เชน  การใช
ไดอะแกรมวงกลมซอนกันในการสอนคิดจําแนกแจกแจงโดยสวนประกอบ  การใชลักษณะคําถาม 
“ถา... แลวจะเกิดขึ้นอะไรขึ้น”   การใชสถานการณจริงในการสอนคิดคุณคาแท คุณคาเทียม   
 
         2.2  ผลการศึกษาความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองที่มีตอหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   
 
                2.2.1  ผลความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตาม
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใน 4 ประเด็น คือ  
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             1)  ความสอดคลองของปรัชญาความเชื่อของโรงเรียน นโยบายทางการ 
ศึกษา และบริบททางสังคมที่มีตอหลักสูตร โดยผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเปนไปตามความตองการของโรงเรียน และไมไดเปล่ียนแปลงปรัชญาของโรงเรียนทีว่า 
“เรียนรูดวยการเลน มุงเนนพฒันาการ สืบสานวัฒนธรรม”  มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และสอดคลองกับสภาพบรบิทของโรงเรียน สังคม และผูเรียน    
 

2)  การบริหารจัดการหลักสตูร  พบวา หลักสูตรเปนไปในทิศทาง 
เดียวกับแผนงานกิจกรรมของโรงเรียน งบประมาณ ครูไดรับความรูมากขึ้น ทั้งความรูในการพัฒนา
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก   
 

3)  การนําหลักสูตรไปใช  พบวา  มีการจดัสภาพแวดลอมในการเรียนรู 
หรือปรโตโฆสะนั้น สะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน   ในการนําหลักธรรมโยนโิสมนสิการมาใชใน
หลักสูตรนั้น กิจกรรมสะทอนใหเห็นวาตองการฝกใหเด็กคิดโยนิโสมนสิการไดชดัเจนดี  มีการ
สอดแทรกการคิด แตบางกจิกรรมก็ยังสะทอนการคิดโยนโิสมนสิการไดไมชัดเจน  กิจกรรมการ
เรียนรู  ส่ือและสภาพแวดลอม การวัดและประเมนิผลสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กทั้ง 3 
ระดับชั้น  ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนมีความเหน็วา จะนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใชเปนหลักสูตรของ
โรงเรียนตอโดยมีการปรับใช ใหเขากับสถานการณจริง   
 

4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก  ผูบริหารโรงเรียนมี 
ความเหน็วา เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคมและสติปญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  โดยเฉพาะความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา มีมนุษยสัมพนัธ
ดี  รูจักชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  กลาแสดงออก  และมคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการ  
 
                           2.2.2   ผลความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยตามแนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ใน 4 ประเดน็  คือ   
 

1)  แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตรและความสอดคลองระหวาง 
หลักสูตรกับสภาพบริบทของสังคม   ครูมีความเหน็วา  หลักสูตรสะทอนใหเห็นการผสมผสาน
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและสอดคลองกับบริบทของ
สังคม   
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2)  การเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครูมีความเห็นวา ครูไดเขามามี 
สวนรวมในการทํางานในลักษณะของผูปฏิบัติ   และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในหลาย
ดาน  เชน พัฒนาการของเดก็  การนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชในเด็กปฐมวยั  การจัดทํา
โครงสรางหลักสูตร ความรูเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐาน  
 

3)  การดําเนินกิจกรรมการเรยีนรู  ครูเชื่อวาตนเองสามารถออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนการเรยีนรูบนพื้นฐานแนวคิดพทุธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กได โดยมกีารใหคําแนะนาํดวย  ครูประสบปญหาในชวงแรกของการนําหลักสูตรไปใช  มีความ
กังวล  ซ่ึงทุกฝายไดใหกาํลังใจ ใหคําแนะนํา และหาแนวทางแกไขปญหา เชน  การปรับเปลี่ยน
แผนการสอนไดตามความเหมาะสม  และขอออกแบบหนวยการเรยีนรูดวยตนเองทั้งหมด  และครู
ไดใหความเหน็วา ผูวจิัยและผูบริหารโรงเรียนไดเขามาสวนรวมในการใหความรูแกครูโดยตลอด
การนําหลักสตูรไปใช   ครูตองการใหมกีารปรับปรุงแกไขหลักสูตร คือ  การประเมนิผล อยากใหมี
การทําเกณฑการประเมินระดับความสามารถในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละขอ ในแต
ละดับชั้น  เพื่อใหครูมีเกณฑประเมินที่ตรงกัน   
 

4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก  ครูมีความเหน็วา  
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคมและสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  โดยเฉพาะความสามารถในการใชกลามเนื้อและประสาทสัมผัสทั้งหา รูจักชวยเหลือ
ตนเองและผูอ่ืน  รักการทํางาน  รักประชาธิปไตย  และมคีวามสามารถในการคิดโยนโิสมนสิการ  
 

               2.2.3  ผลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม 
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใน 4 ประเด็น คือ  
 

1)  ความสอดคลองระหวางนโยบายโรงเรยีน  หลักสูตรและสภาพสังคม    
พบวา ผูปกครองเห็นดวยกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียนที่เนนเตรยีมความพรอมมากกวาการ
ทองจํา  หลักสตูรมีความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจบุัน  
 

2)  ลักษณะบคุลากรของโรงเรียน ผูปกครองมีความเชื่อมั่นในผูบริหาร 
โรงเรียน  ครูวาจะสามารถดแูลและใหการศึกษาที่ดแีกบตุรหลานได   
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3)  หลักสูตร กิจกรรมการเรยีนรู  และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน พบวา   
ผูปกครองสวนใหญมีความเขาใจในหลักสตูรของโรงเรียนวา เปนหลักสูตรที่เนนเตรยีมความพรอม 
เนนการคิด  นอกจากนีห้ลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน ชวยสงเสริมใหเด็กเรียนรูและ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  ในการจดัสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ตลอดจนการ
ใชส่ืออุปกรณการเรียนรูนัน้ ผูปกครองเห็นวา มีความปลอดภัย เหมาะสมตอวัยของเด็ก และเชื่อใน
การจัดการของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียนมีความอบอุนเหมือนบาน  กิจกรรมประจําวนัมี
ความเหมาะสมดี ถือเปนกิจกรรมเตรียมความพรอมตามแนวทางของโรงเรียน  ในกิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางระหวางบานและโรงเรียน ผูปกครองเห็นความสําคัญในกิจกรรมเหลานี้ และ
ควรเปนความรวมมือระหวางบาน เด็กและโรงเรียน รูปแบบของการสรางความสัมพนัธที่พอแม 
ผูปกครองพึงพอใจมาก คือ สารสัมพันธ   
 

4)  พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุตรหลาน  ผูปกครอง 
สวนใหญเห็นวา เดก็มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ-อารมณ สังคมและสติปญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ผูปกครองคาดหวังใหเกิดขึ้นในตวัเด็ก
มากที่สุด คือ  ความสามารถในการปรับตวัและอยูรวมกับผูอ่ืนได  รองลงมาคือ มีทักษะการคิดทีด่ี  
สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เด็กไดรับการปลูกฝงหรือไดรับการพฒันามากที่สุดจากการเรยีนรู
ในหลักสูตรของโรงเรียน คือ ทักษะในการชวยเหลือตนเอง  รองลงมา คือ เด็กมีมารยาทที่ดี   
 

นอกจากนี้ ผูวจิัยไดติดตามผลการใชหลักสตูร โดยเขาไปสังเกตการณสัปดาหละ 1 คร้ัง  
ตลอดภาคปลาย ปการศึกษา 2550  ผูวิจัยไดศึกษาใน 2 ประเด็น คือ  

 
1.  การบริหารจัดการของโรงเรียน พบวา มีการจัดชั้นเรียนเพิ่มขึน้ 1 หองเรียนเพื่อรองรับ

จํานวนเดก็ที่เพิ่มขึ้น   มีการปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมประจําวนั  โดยเพิ่มกิจกรรมเสริม เชน ศิลปะ 
ดนตรี ภาษาองักฤษ  หลังกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียน  มีการวางแผนงานในการพัฒนา
บุคลากรครูในรูปแบบตางๆ  เชน เชิญวิทยากรมาอบรมในโรงเรียน  สงครูไปอบรมนอกสถานที่   

 
2.  การจัดกจิกรรมการเรียนรูของครู  พบวา  ครูสามารถออกแบบกจิกรรมไดดวยตนเอง     

มีความคิดและมีเหตุผลในการยืดหยุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมตามสถานการณ  
นอกจากนี้ครูไดสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในการจดัลําดับการเรียนรู และเขาใจในพัฒนาการ
ของเด็ก  โดยครูมีการจัดเรียงลําดับกิจกรรมการเรียนรูเสยีใหมในหนวยการเรียนตางๆ  เพื่อให
เหมาะสมกับลําดับการเรียนรูของเด็ก  ครูมีการจัดระบบการทํางานดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร
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แผนการสอนหรือการประเมิน มีการจดบนัทึกพัฒนาการของเด็กแตละคนไวเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินและรายงานกับผูปกครองในแตละสัปดาห  ในสวนของการเชือ่มโยงมาตรฐานกับหลักสูตร 
ครูมีการเชื่อมโยงมาตรฐานกับแผนการสอน และประเมินผลตามมาตรฐานและผลการเรียนรูที่
คาดหวังในแตละหนวยการเรียน  ในดานการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) ครูได
ดําเนินการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กโดยคํานึงถึงหลัก  5 ประการ คือการจดั
หองเรียน  ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู  บทบาทครู  บทบาทเด็ก   การมีสวนรวมระหวางบานและ
โรงเรียน   
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
 
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูวจิัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาหลกัสูตรสําหรับโรงเรียน
อนุบาลที่เปดใหมและเปนโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก ดังนี้ 
 
 1.  ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ในโรงเรียนอนุบาลเปดใหม และมีขนาดเล็กใหประสบผลสําเร็จ
ไดนั้น ตองอาศัยปจจยั 6 ประการนี้ คือ  การวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  แนวคิด
ของผูบริหารโรงเรียนและครูในการพัฒนาหลักสูตรที่ตองการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เนนให
เด็กรูจกัคิดและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  การมีความสัมพันธอันดีระหวางคณะทํางาน
พัฒนาหลักสูตร  ความรูสึกของคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรวาตนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
หลักสูตร ความยืดหยุนในการทํางาน และการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  
 
 2.  ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สําหรับโรงเรียนเปดใหม และเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนเดก็
ไมเกิน 75 คนนั้น ในปการแรกของการเปดโรงเรียนและการนําหลักสูตรไปใช อาจประสบปญหา
จํานวนเดก็นอย ทําใหครูตองรวบชั้น เปนชั้นเรียนคละอายุ  จากการวิจยัในครั้งนี้ ผูวจิัยมี
ขอเสนอแนะใน 2 ประเดน็ เพื่อเปนแนวทางในการจดัชัน้เรียนคละอายุใหประสบความสําเร็จ คือ  
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      2.1  การประสานงานที่ดรีะหวางครแูละพี่เล้ียงเด็ก   ในกรณีที่มีครูประจําชั้นเพียง 
1 คนในหองเรียน ครูตองมีการทํางานรวมกันกับพีเ่ล้ียง โดยกอนจะเริม่กิจกรรมการเรียนรูในแตละ
หนวย หรือในแตละวนั ครูและพี่เล้ียงตองทําความเขาใจในวัตถุประสงค และการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในหองเรียนใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน และแบงบทบาทหนาทีก่ารทํางานใหชัดเจน  ใน
กิจกรรมวงกลมหรือกิจกรรมกลุมใหญ ครูสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมีพีเ่ล้ียงคอยให
ความชวยเหลือ หรือดูแลเดก็ที่มีความตองการพิเศษ สําหรับในกจิกรรมกลุมยอยคละอายุ ครู
สามารถอธิบายกระบวนการทํางาน หรือเกณฑการทํางานใหเด็กทกุคนรับทราบไปพรอมๆ กัน และ
ในการทํางาน ครูและพี่เล้ียงตองคอยหมุนเวียนตรวจตราการทํางานของเด็กแตละกลุม สําหรับใน
กลุมแยกอายุหรือระดับชั้น หรืองานรายบุคคล มีรูปแบบในการทํางานอยู 2 ลักษณะ คอื 1) ครู
อธิบายการทํางานใหเด็กฟงทีละระดับชั้น เร่ิมจากเดก็เลก็กอน เนื่องจากเด็กเล็กมีสมาธิในการรอ
คอยต่ํากวาเด็กโต โดยใหพี่เล้ียงคอยดแูลหรือหากิจกรรมใหเด็กกลุมที่เหลือทําในระหวางรอครู   
2) ครูและพี่เล้ียงแบงหนาที่ในการอธิบายงานใหเด็กฟง โดยแบงเปนกลุมเด็กเล็ก  เด็กโต หรือแบง
ตามระดับชั้น เชน อนุบาล 1 อนุบาล 2  และอนุบาล 3  
 
       2.2  การจัดอบรมพัฒนาครูและพี่เล้ียงเด็ก   ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูได
พัฒนาความรู ความสามารถในการจดัชั้นเรียนคละอายใุนหลากหลายรูปแบบ  เชน การสาธิต
เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบชั้นคละอายุใหครูดเูปนตัวอยาง  การสงครูใหครูไปอบรมหรือ
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เปนเล ิศในการจดัชั้นเรียนคละอายุ  การอบรมใหครูมีทักษะในการสืบคน
ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน อินเทอรเน็ต  เพื่อเปนแนวทางใหครูไดเหน็รูปแบบของการออกแบบ
กิจกรรมหรือการเขียนแผนการสอนในชัน้เรียนคละอาย ุ และนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชใน
ชั้นเรียนของครูเอง 
 
 3.  การจัดการชั้นเรียนที่มีเดก็พิเศษ  จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวามีเด็กพิเศษ คือ เดก็ 
ออทิสติก และเด็กที่เปนโรคสมองพิการอยูในชั้นเรยีนดวย ซ่ึงทําใหครูยากตอการจัดการชั้นเรียน
ดังนั้นคณุลักษณะของครูที่ตองจัดการชั้นเรียนที่มีเดก็พิเศษรวมดวยนัน้ ครูตองมีความอดทน
เนื่องจากตองใชพลังงานในการทํางานมากกวาในชั้นเรยีนปกติ มีความไวตอการแสดงพฤติกรรม
ของเด็ก และมทีักษะในการสังเกตเพื่อชวยเหลือและดูแลเด็กไดทนัทวงที  เพราะเดก็พิเศษบางคน
ไมสามารถสื่อสารดวยภาษาได  ทําใหไมสามารถบอกความตองการหรอืความเจ็บปวยของตนเอง
ได   นอกจากนี้ครูตองคนควาหาเทคนิควธีิการในการปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษอยูเสมอ เชน 
พฤติกรรมไมอยูนิ่ง  กอกวนชั้นเรียน หรือพฤติกรรมการเลนรุนแรง  รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอน การใชส่ือ และการประเมนิผล จากการเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงานทางดาน
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การศึกษาเด็กพิเศษ ทั้งนี้เด็กพิเศษแตละคนก็จะมีเทคนคิวิธีการในการจัดการพฤติกรรมหรือจัดการ
เรียนการสอนที่แตกตางกันไป  ซ่ึงเปนสิ่งที่ครูตองศึกษาหาความรูและพฒันาตนเองอยูตลอดเวลา  
นอกจากนี้โรงเรียนควรมกีารสรางเครือขายระหวางนกัการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล 
เพื่อคอยใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจดัการศึกษาและดูแลเด็กพิเศษ  และมีการใหความรูแกพอ
แมผูปกครองในการดูแลเด็กพิเศษ 
 
 4.  โรงเรียนที่มีขนาดเล็กและเปดใหม ควรใหความสําคญัตอการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ไปพรอมๆกับการจัดทําแผนงานของโรงเรียนหรือปฏิทินการทํางาน เชน  แผนพัฒนา
อบรมบุคลากร แผนงบประมาณ แผนกายภาพ  แผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางและกรอบใน
การทํางานของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งนี้ตองมีการตรวจสอบและประเมิน
การทํางาน เพือ่นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของโรงเรียนใหดีขึ้น นอกจากนี้ในระยะ
เร่ิมตนของการพัฒนาหลักสตูรในโรงเรียนเปดใหมหรือแมแตโรงเรียนที่เปดมานานแลว ควรมี
ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรหรือการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใน
การพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน 
 
 5.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎพีัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กที่พัฒนาขึ้นนี้ เหมาะสําหรับเด็กปกตใินระดับชั้นอนุบาล 1-3  และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดทั้งชั้นเรียนปกติ และชั้นเรยีนคละอายุ  ซ่ึงในการนําหลักสูตรไปใชนั้น ควรมีการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนรูบนพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีของหลักสูตร เชน การ
จัดสภาพแวดลอมในการเรยีนรู หรือปรโตโฆสะ  5 ประการ  คือ การจัดหองเรียน ส่ืออุปกรณและ
แหลงเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก และการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  เทคนิคและ
วิธีการสอนโยนิโสมนสิการในเดก็ปฐมวัย  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1.  ควรมีการศกึษาตอยอดในรูปแบบวิธีการสอนโยนิโสมนสิการในเด็กปฐมวัย โดย
ทําการศึกษาแนวลึกในแตละวิธีคิดวาควรมีขั้นตอนอยางไร เพื่อเปนองคความรูที่นาํมาพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็
ใหมีความเขมแข็งขึ้น  
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 2.  ควรมีการศกึษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพเิศษวาควรเปนอยางไร
และบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก  เพื่อใหหลักสูตรสามารถตอบสนองเด็กไดทุกประเภท และทําใหเดก็ทุกคน
บรรลุมาตรฐาน 
 
 3.  ควรมีการสรางเกณฑระดบัการประเมินพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุ และเด็ก
พิเศษ ตามตวับงชี้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 12 ขอ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  
เพื่อใหครูมีเกณฑในประเมนิพัฒนาการเดก็ปกติและเดก็พิเศษ   
 
 4.  ควรมีการศกึษา ติดตามผลการใชหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ ของโรงเรียนอนุบาลบานฝนดี  เพื่อนําผลการศึกษามา
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหดีขึ้น   
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ประมวลการสอน “กาวแรกของชีวิต” ระดบัอนุบาลปที่ 1 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา 
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

 
แนะนําหลักสูตร 

 
 หลักสูตรนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนอายุ 3-5 ป มีระยะเวลา 3 ปการศึกษา ปการศึกษาละ 2 
ภาคเรียน ภาคเรียนละประมาณ 16 สัปดาห  หลักสูตรอยูบนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนามนุษยตาม
หลักพุทธศาสนา  อันประกอบดวย การเตรียมความพรอมทางดานความคิดความเชื่อที่ถูกตอง หรือ
สัมมาทิฎฐิ (ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสกิาร) และหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)  และทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูตามแนวคดิทางตะวนัตก อันประกอบไปดวย  ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชงิสังคมของ Vygotsky  และทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคมของ Bandura    
 

หลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวยัทั้งดานรางกาย สังคม 
อารมณและสติปญญา   ไดพัฒนาทักษะการคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลก นําไปสูการดําเนินชวีิตที่ดี และบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖  เนนใหเดก็เรียนรูจากการสังเกต (Observation 
Learning)  การลงมือกระทํา (Active Learning)  โดยการแนะนําจากครู  การชวยเหลือและการ
ทํางานรวมกนัระหวางเด็กดวยกัน  ผานสือ่และแหลงเรียนรูทุกประเภทที่สอดคลองกับพัฒนาการ
การเรียนรูของผูเรียนและบรบิทสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

 
โยนิโสมนสิการ คือทักษะทีเ่ปนจุดเนนในหลักสูตรนี้  ตามคําสอนของทานพระธรรมปฎก 

ที่กลาววา การคิดที่ถูกตอง การคิดเปน เปนศูนยกลางของการดําเนนิชีวติที่ถูกตอง นําไปสู
พฤติกรรมที่ดี เชน พูดเปน ทาํเปน กินอยูเปน แกปญหาเปน เปนตน  ผูวจิัยนําองคความรูจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget มาเปนพื้นฐานในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการคิด
โยนิโสมนสิการใหเกดิขึ้นในตัวผูเรียน โดยจะเปนการฝกคิดโยนิโสมนสิการอยางเบื้องตนที่
คํานึงถึงระดับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ  ทั้งนี้อาศัยปจจัยทางสภาพแวดลอมหรือ 
ปรโตโฆสะมาเกื้อหนนุโยนโิสมนสิการ  ปรโตโฆสะ คือ การกระตุนชักจูงที่ไดจากการสั่งสอน 
แนะนํา ถายทอด เลียนแบบจากพอแม ครู เพื่อน คนแวดลอมใกลชิด รวมทั้งสื่อตางๆ ปจจัย
สภาพแวดลอมในหลักสูตรนี้ประกอบดวย  การจัดสภาพหองเรียน ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู  
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บทบาทของครู บทบาทของเด็ก  และการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  ซ่ึงปจจัย
สภาพแวดลอมทั้ง 5 ประการนี้ ไดจากการศึกษาหลักการทฤษฎีของทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ 
Vygotsky  ที่กลาววาพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กไดปฏิสัมพันธกับสังคม 
วัฒนธรรมและการไดรับคําแนะนําจากผูใหญรวมถึงการทํางานรวมกนัระหวางเพื่อนดวยกัน  และ
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura   ที่กลาววา เด็กเรยีนรูไดดีจากการสงัเกต และ 
ตัวแบบทีด่ีจะทําใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่ดีจากตวัแบบนั้น  
 
 โยนิโสมนสิการเปนฐานความคิดใหกับครูผูสอนในออกแบบการจดัประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหเดก็เรียนรูเร่ืองราวที่เกีย่วของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและนําไปสู
การพัฒนาอยางองครวมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล (การพัฒนาความสมัพันธที่ดีกับสภาพแวดลอม
และบุคคล) สมาธิ (การพัฒนาจิตใจในดานคุณภาพและสุขภาพ) ปญญา (การพฒันาปญญาใหมี
ความรูความเขาใจ มีเหตุผล รูเทาทันตามความจริง)  ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดกับพัฒนาการทั้ง 4 
ดานของทฤษฎีและแนวคิดทางตะวนัตก คือ รางกาย สังคม อารมณและสติปญญา  
 

โยนิโสมนสิการเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่แจกแจงการคิดไว  10 รูปแบบ คือ คิด
แบบสืบสาวเหตุปจจยั คิดแบบแยกแยะองคประกอบ คิดแบบรูเทาทันธรรมดา   คิดแบบแกปญหา  
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คิดแบบคุณโทษและทางออก  คดิแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม  คิดแบบ
เราคุณธรรม  คิดแบบเปนอยูปจจุบนั และคิดแบบจําแนกแจกแจง  ในหลักสูตรนี้ไดสรุปยอวิธีคิด
โยนิโสมนสิการเหลือ 6 วิธี ตามคําแนะนําของทานพระธรรมปฎก (พระธรรมปฎก, 2542; อาภา  
จันทรสกุล, นภาพร  ปรีชาสมารถ, และ จิตตินันท  บุญสถิรกุล,  2546)  ซ่ึงวิธีคิดทั้ง 6 วิธีนี้
ครอบคลุมการคิดทั้ง 10 วิธี  ดังภาพ 
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6 .คิดแบบ
แกปญหา 
1. คิดแบบแยกแยะองคประกอ
ัย 

(แท

(แ

1. คิดแบบจําแนก
แจกแจง 
2. คิดแบบสืบสาวเหตุปจจ
 
 
 
 
 
 

ง 

า 

ก 

 

ม 

า 

9. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  
รกอยูในทุกวิธีคิดโยนิโสมนสิการ) 

ท  

ัน

4.
2. คิดแบบรูเทาท
ธรรมดา 
3. คิดแบบจําแนกแจกแจ
ษ
3. คิดแบบคุณโท
และทางออก 
4. คิดแบบรูเทาทันธรรมด
5. คิดแบบคุณโทษและทางออ
 คิดแบบรูคุณคาแท 
คุณคาเทียม 

ม 
5. คิดแบบเราคุณธรร
6. คิดแบบรูคุณคาแท คณุคาเทียม
7. คิดแบบเราคุณธรร
8. คิดแบบแกปญห
10. คิดแบบเปนอยูปจจุบัน 
รกอยูในทุกวิธีคิดโยนิโสมนสิการ)
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โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนา 
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

 

 มวลประสบการณ 
 อนุบาลชั้นปที่ 1 

UกาวแรกของชีวิตU 

อนุบาลชั้นปที่ 2 
Uรอบรั้วชีวิตU 

อนุบาลชั้นปที่ 3 
Uพรอมสูโลกกวาง U 

ทักษะที่เปน
จุดเนน 

ตัว
เรา

 

- การปรับตัวใหเขากับ
เพื่อนและครู และรูจัก
กิจวัตรประจําวนัของ
ตนเอง 
 
-การรูจักหนาที่และการ
ดูแลอวัยวะของรางกาย 
  
-การรูจักอารมณและ
ความรูสึกของตนเอง 

- การปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมใหมและการ
ปฏิบัติตนตามกิจวัตร
ประจําวัน 
 
-การดูแลสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของรางกาย 
 
-การรูจักและเขาใจอารมณ
และความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น 
 
-การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง 

- การสรางความสมัพันธที่ดี
กับผูอื่นและการปฏิบัติตน
ตามกิจวัตรประจาํวัน 
 
 
- การปองกันและรักษา
โรคภัยไขเจ็บของรางกาย 
 
-การรับรู ยอมรับอารมณ
และความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น 
 
-การปองกันตนเองจาก
อุบัติเหต ุ

คร
อบ

คร
ัวแ
ละ
ชุม

ชน
 

- บานและบุคคลใน
ครอบครัว 
 
- ชุมชนรอบบานและ
โรงเรียน 
 
-การรูจักมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย 

-บทบาทหนาที่ของตนเอง
ในครอบครัวและชุมชน 
 
- บุคคลและสถานที่สําคัญ
ในทองถิน่   
 
-การปฏบิัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย 

-การอยูรวมกบัผูอื่นใน
ครอบครัวและสังคม 

 
- บุคคลและสถานที่สําคัญ
ในประเทศ 
 
-การมีจิตสํานกึความเปน
ไทย และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

โล
กร
อบ

ตัว
 

- สวนตางๆของพชืและ
สัตว 
 
- เวลา อากาศและฤดูกาล   
 
- ส่ิงของ เครื่องใชใน
ชีวิตประจําวนั 

- การเติบโตของพืชและสัตว 
 
- ทองฟาและอากาศ 
 
-การเดินทางและการสื่อสาร 
 
- การรูจักรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน 

- เทคโนโลยีรอบตัว 
 
- โลก อวกาศและดวงดาว 
 
-การดูแลรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน 
 

 
 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

 
1. คิดแกปญหา 
 
2. คิดคุณโทษ
และทางออก 
 
3. คิดรูคุณคาแท -
คุณคาเทียม 
 
4. คิดรูเทาทัน
ธรรมดา 
 
5. คิดเราคุณธรรม 
 
6. คิดจําแนก 
แจกแจง 
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คําอธิบายมวลประสบการณระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1-3  
 

กาวแรกของชวิีต 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวใกลตวัเกีย่วกับตัวเรา  คือ การปรับตัวให
เขากับเพื่อนและครู และรูจกักิจวัตรประจาํวันของตนเอง  การรูจักหนาที่และการดแูลอวัยวะของ
รางกาย  การรูจักอารมณและความรูสึกของตนเอง    เร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัวและชุมชน  คือ  
บานและบุคคลในครอบครัว   ชุมชนรอบบานและโรงเรยีน  การรูจักมารยาทและวัฒนธรรมไทย
และเรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอบตวั คือ สวนตางๆ ของพืชและสัตว  เวลา อากาศและฤดูกาล   ส่ิงของ 
เครื่องใชในชวีิตประจําวัน  มุงเนนใหเดก็ไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบดวย 
คิดแบบแกปญหา คิดแบบคณุโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คณุคาเทียม คิดแบบรูเทาทัน
ธรรมดา  คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนนิชีวติที่ถูกตอง 
และพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีลักษณะเปนกลุมยอย กลุมใหญ และกิจกรรมรายบคุคล  โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู มวลประสบการณ “กาวแรกของชวีติ” อยูในระดบัชั้นอนุบาลปที่ 1  ใชระยะเวลาในการ
เรียน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนีห้นวยการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของ
เด็กและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 
 
รอบร้ัวชวิีต 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวรอบตัวเกีย่วกับตัวเรา  คือ การปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมใหมและการปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจําวนั  การดูแลสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของรางกาย   การรูจักและเขาใจอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  การดูแล
รักษาความปลอดภัยของตนเอง    เร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน  คือ  บทบาทหนาที่ของ
ตนเองในครอบครัวและชุมชน   บุคคลและสถานที่สําคัญในทองถ่ิน   การปฏิบัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย   และเรือ่งราวเกีย่วกับโลกรอบตัว คือ  การเติบโตของพืชและสัตว   ทองฟาและ
อากาศ    การเดินทางและการสื่อสาร   การรูจักทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มุงเนนใหเด็กได
ฝกการคิดโยนโิสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบดวย คดิแบบแกปญหา คิดแบบคุณโทษและ
ทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม คิดแบบรูเทาทันธรรมดา  คิดแบบเราคุณธรรม  และคิด
แบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดาํเนนิชีวิตที่ถูกตอง และพัฒนาเด็กอยางองครวมทั้งรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะเปนกลุมยอย กลุมใหญ 
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และกิจกรรมรายบุคคล  โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มวลประสบการณ “รอบร้ัวชีวิต” 
อยูในระดับชัน้อนุบาลปที่ 2  ใชระยะเวลาในการเรยีน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนี้หนวยการ
เรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 

 

พรอมสูโลกกวาง 
 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวไกลตัวมากขึ้นเกีย่วกับตัวเรา  คือ การสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนและการปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจําวนั  การปองกันและรกัษาโรคภัย 
ไขเจ็บของรางกาย  การรับรู ยอมรับอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  การปองกันตนเอง
จากอุบัติเหตุ เร่ืองราวเกี่ยวกบัครอบครัวและชุมชน  คือ  การอยูรวมกบัผูอ่ืนในครอบครัวและสังคม 
บุคคลและสถานที่สําคัญในประเทศ  การมีจิตสํานึกความเปนไทย และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย  และเรื่องราวเกีย่วกับโลกรอบตัว คือ เทคโนโลยีรอบตัว  โลก อวกาศและดวงดาว  การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   มุงเนนใหเด็กไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วธีิ อัน
ประกอบดวย คิดแบบแกปญหา คิดแบบคณุโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คณุคาเทียม คิด
แบบรูเทาทันธรรมดา  คิดแบบเราคณุธรรม  และคิดแบบจาํแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนินชวีิต
ที่ถูกตอง และพัฒนาเดก็อยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการ
เรียนการสอนมีลักษณะเปนกลุมยอย กลุมใหญ และกิจกรรมรายบุคคล  มวลประสบการณ “พรอม
สูโลกกวาง” อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  ใชระยะเวลาในการเรียน 1 ปการศึกษา  
(32 สัปดาห)  ทั้งนี้หนวยการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของเด็กและความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอม 
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ประมวลการสอน  “กาวแรกของชีวิต” 
ระดับอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา 2550 

ระยะเวลาเรียน 32 สัปดาห 
 

แนะนําผูสอน 
            ช่ือ                              ครูจิ๊บ 
            สถานที่ติดตอ       หองปโป   โรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี
             เบอรโทรศัพท       02-9422091 
             E-mail 

 
คําอธิบายมวลประสบการณ 

ในมวลประสบการณนี้เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองราวใกลตวัเกีย่วกับตัวเรา  คือ การปรับตัวให
เขากับเพื่อนและครู และรูจกักิจวัตรประจาํวันของตนเอง  การรูจักหนาที่และการดแูลอวัยวะของ
รางกาย  การรูจักอารมณและความรูสึกของตนเอง    เร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัวและชุมชน  คือ  
บานและบุคคลในครอบครัว   ชุมชนรอบบานและโรงเรยีน  การรูจักมารยาทและวัฒนธรรมไทย
และเรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอบตัว คือ สวนตางๆ ของพืชและสัตว  เวลา อากาศและฤดูกาล   ส่ิงของ 
เครื่องใชในชวีิตประจําวัน  มุงเนนใหเดก็ไดฝกการคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี อันประกอบดวย 
คิดแบบแกปญหา คิดแบบคณุโทษและทางออก  คิดแบบรูคุณคาแท คณุคาเทียม คิดแบบรูเทาทัน
ธรรมดา  คิดแบบเราคุณธรรม  และคิดแบบจําแนกแจกแจง  อันนําไปสูการดําเนนิชีวติที่ถูกตอง 
และพัฒนาเดก็อยางองครวมทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีลักษณะเปนกลุมยอย กลุมใหญ และกิจกรรมรายบคุคล  โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู มวลประสบการณ “กาวแรกของชวีติ” อยูในระดบัชั้นอนุบาลปที่ 1  ใชระยะเวลาในการ
เรียน 1 ปการศึกษา (32 สัปดาห)  ทั้งนีห้นวยการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจของ
เด็กและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 
 1. เด็กมีความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดแกปญหาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันดวยตนเองได 
 2. เด็กรูเทาทันอารมณ เหตกุารณ ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวันไดเหมาะสม
ตามวัย 

3. เด็กสามารถจําแนกแจกแจงวัตถุส่ิงของ บุคคล เหตุการณเร่ืองราวใกลตัวไดตามเหตุ
ปจจัยและองคประกอบของสิ่งนั้นๆ   

4. เด็กสามารถใชรางกายและประสาทสัมผัสในการสัมพนัธกับวัตถุ ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
ไดอยางเหมาะสม รูจักบริโภคใชสอยส่ิงตาง ๆ อยางถูกวธีิและเกิดประโยชนตอตนเอง  
 5. เด็กมีทักษะสังคมที่ดี  สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดดี และใชภาษาสื่อสารเรื่องราวที่
เกี่ยวของกับตนเองได 
 6. เด็กมีสุขภาพจิตดี มีคณุธรรม จริยธรรม และรูจักพจิารณาสิ่งตางๆ ไปในทางที่ดแีละเปน
ประโยชนตอตนเอง  
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สาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู จํานวนสัปดาห 

Uตัวเรา  (12 สัปดาห) 
การปรับตัวใหเขากับเพื่อนและครู และรูจัก
กิจวัตรประจําวันของตนเอง 
 
การรูจักหนาที่และการดูแลอวัยวะของรางกาย 
  
 
 
การรูจักอารมณและความรูสึกของตนเอง 

 
รูจักกันกอนนะ  
เมื่อเราตองอยูรวมกัน  
 
นี่แหละตัวฉัน  
เราเหมือนกันตรงไหน  
หนูโตไดอยางไร  
 
เมื่อฉันเศราและดีใจ  

 
2 
2 
 

3 
2 
2 
 

1 

Uครอบครัวและชุมชน( 10 สัปดาห) 
 บานและบุคคลในครอบครัว 
 
 
ชุมชนรอบบานและโรงเรียน 
 
การรูจักมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

 
รักของแม  
บานนี้ของหนู  
 
จากบานสูโรงเรียน  
 
สวัสดี  ขอบคุณ ขอโทษ  
ลอย ลอย กระทง  
รักของพอ  
สวัสดีปใหม  

 
1 
2 
 

2 
 

1 
1 
2 
1 

Uโลกรอบตัว (10 สัปดาห) 
ประเภทของพืชและสัตว 
 
 
เวลา อากาศและฤดูกาล   
 
 
สิ่งของ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

 
ตนไมในบานฝนดี  
ไปสวนสัตวกันเถอะ  
 
พระจันทรจา พระอาทิตยอยูไหน  
เมื่อลมหนาวมาเยือน  
 
ดู ฟง เลน ใหเกิดประโยชน 

 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
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รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู 
 การจัดประสบการณการเรยีนรูอยูบนพืน้ฐานหลักการพฒันามนุษยตามแนวคดิพุทธศาสนา อันประกอบดวย ปรโตโฆสะ  โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา 
และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura  กิจกรรมประกอบ
ไปดวย กจิกรรมกลุมใหญ  กิจกรรมกลุมยอย และกิจกรรมรายบุคคล   เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโยนโิสมนสิการ  และพัฒนาเดก็อยางองครวมทั้งรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม และสตปิญญา   
 

ตารางกิจกรรมการเรียน 
 
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

1-2 รูจักกันกอนนะ 
 

1. เด็กมีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียน
และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ครู ใน
โรงเรียน (มฐ  2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.2,  
มฐ  4.1, มฐ 5.2, มฐ 7.2, มฐ 8.1, มฐ 9.1, 
มฐ  10.6, มฐ 10.7) 
2.เด็กรูจักชื่อตนเอง เพื่อน ครูและบอก
สัญลักษณของตนเองได (มฐ  2.1,  
มฐ 2.2, มฐ 5.2, มฐ  5.3, มฐ  10.1) 
3. เด็กจําแนกสีและรูปทรงของสิ่งตางๆ
ได (มฐ  2.2, มฐ 10.1, มฐ  10.7) 

คิดเราคุณธรรม 
 
 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

กิจกรรมกลุมใหญ : - เลานิทานหุน
มือ นิทานจากหนังสือ,สนทนาถาม
ตอบเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครูและ
โรงเรียน, กิจกรรมรองเพลง,เลน
เกมทายชื่อและสัญลักษณและแยก
ความแตกตางของสีและรูปทรง
ของสัญลักษณ, เยี่ยมชมโรงเรียน  
กิจกรรมกลุมยอย : ทําปายนิเทศ
สมาชิกหอง 
 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กมีความรูสึกที่ดีตอการมา
โรงเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อน ครู ในโรงเรียน  
2.เด็กบอกชื่อตนเอง เพื่อน ครู
และสัญลักษณของตนเองได  
3. เด็กจําแนกสีและรูปทรงของ
สิ่งของตางๆได 
4. เด็กรูวาตนเอง เพื่อน ครู  
สิ่งของและสถานที่ตางๆ เปน
สวนหนึ่งของโรงเรียน 
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
 

สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

  4. เด็กรูวาตนเอง เพื่อน ครู  สิ่งของและ
สถานที่ตางๆ เปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
และมีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน (มฐ  2.1, 
มฐ  2.2, มฐ 4.1, มฐ  5.3, มฐ  8.1,  
มฐ 9.1, มฐ 10.1,  มฐ 11.1, มฐ 12.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

กิจกรรมรายบุคคล : ทําการด “มือ
แหงความรัก” เปนของขวัญวันเปด
เรียนใหคุณพอคุณแม, ปนแปงโด 
“โรงเรียนของเรา” 

- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกัน “ทําปายนิเทศสมาชิก
หอง” 

3-4 เมื่อเราตองอยูรวมกัน  
 

1.เด็กรูเหตุผลและปฏิบัติตามกฎกติกา
ขอตกลงรวมกันของหองเรียนได       
(มฐ 2.1, มฐ 2.2 , มฐ 4.1, มฐ 5.2,  
มฐ 5.3, มฐ  6.1, มฐ  8.1, มฐ 9.1,  
มฐ 10.1, มฐ 10.7) 
2. เด็กรูความสําคัญของวันวิสาขบูชา
และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอ
สวนรวมได (มฐ 7.2, มฐ 8.1, มฐ 10.1) 
3.เด็กแยกแยะและบอกหนาที่ของสิ่งของ
เครื่องใชของตนเอง  เพื่อนและสวนรวม
ได (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 4.2,   
มฐ 4.4, มฐ 5.2, มฐ 10.1, มฐ 11.1) 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน 
เคลื่อนไหวประกอบเพลง ,สนทนา
เกี่ยวกับกฎกติกาของหองเรียน  
กิจวัตรประจําวัน  การดูแลรักษา
สิ่งของเครื่องใชของตนเอง เพื่อน
และสวนรวม,  วางแผนทํากิจกรรม  
“หนูทําดี” ในวันวิสาขบูชา  
 

 

- ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกเหตุและผลและ
ปฏิบัติตามกฎกติกา ขอตกลง
รวมกันของหองเรียนได  
2. เด็กบอกความสําคัญทางวัน 
วิสาขบูชาและปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมได  
3. เด็กบอกชื่อและหนาที่ของ
สิ่งของเครื่องใชของตนเอง 
เพื่อน และสวนรวมได  
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  4. เด็กรูประโยชนของการจัดเก็บ

ของเลนของใชสวนตัวและ
สวนรวมและสามารถปฏิบัติได  
(มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 5.3, 
มฐ 10.3) 
 

 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 

กิจกรรมกลุมยอย :  วาดรูปกิจวัตร
ประจําวัน  ,เลนบทบาทสมมติ,  แผน
ภาพ กติกาหองเรียน, ทํากลองรักงาน 
เพื่อแบงกลุมหนาที่รับผิดชอบตอ
หองเรียนในแตละสัปดาห ,ลงมือ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในสถานการณ
จริง   
กิจกรรมรายบุคคล : วาดรูปหัวขอ 
 “ของเลนชิ้นโปรดของฉัน”  

4. เด็กบอกประโยชนของการ
เก็บของเลน ของใชและโทษการ
ของละทิ้งของและจัดเก็บของ
เลนของใชสวนตัวและสวนรวม
ได  
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกัน : กลองรักงาน  
- แบบประเมินผลการวาดรูป
ระบายสี : หัวขอ  “ของเลนชิ้น
โปรดของฉัน” 

5-7 นี่แหละตัวฉัน 
 

1. เด็กรูจักชื่อและหนาที่อวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย (มฐ 2.1,  มฐ 2.2, 
มฐ 5.2, มฐ 8.1, มฐ 9.1, มฐ, 10.1,
มฐ 10.7, มฐ 11.1,  มฐ 12.1,  
 มฐ 12.3) 
2. เด็กเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน (มฐ 2.1,      
มฐ 2.2, มฐ 5.3, มฐ 10.1, มฐ 11.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน 
เคลื่อนไหวประกอบเพลงเกี่ยวกับ
รางกาย , สนทนาเกี่ยวกับอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย , เกมประสาทสัมผัส 
กิจกรรมกลุมยอย : เกมการศึกษา
เกี่ยวกับสวนตางๆ ของรางกาย, 
หนังสือทํามือ “ตัวฉัน”  

- ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกชื่อ และหนาที่ของ
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกายได 
2. เด็กบอกเหตุและผลของการ
ดูแลรักษาความสะอาดรางกาย
และสามารถปฏิบัติได  
3.เด็กบอกตัวพยัญชนะไทยและ
ออกเสียงไดถูกตอง 

328 

 



    

 

329

ตารางกิจกรรมการเรียน 
 
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

  3. เด็กรูจักตัวพยัญชนะไทยและ
ออกเสียงไดถูกตอง (มฐ 2.1,  
มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 8.1,   
มฐ 9.1,มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 12.1, 
มฐ 12.3) 
4. เด็กดูแลรักษาความสะอาด
รางกายของตนเองได  (มฐ 1.2,  
มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 5.2,  
มฐ 5.3, มฐ 6.1, มฐ 9.1, มฐ 10.2, 
มฐ 10.3, มฐ 10.7, มฐ 11.1,  
มฐ 12.1) 
5. เด็กนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
รางกายของตนเองผานการทํา
ชิ้นงานได (มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 5.2, 
มฐ 9.1, มฐ 11.1) 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
 
 
 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมรายบุคคล :, ปนแปงโด
พยัญชนะขึ้นตนคําเรียกชื่ออวัยวะ
เชน  หู “ห”  ปาก “ป”  ตา “ต” , ลง
มือปฏิบัติในการลางมือ แปรงฟน 
ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดรางกาย, ทําชิ้นงานนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับรางกายของตนเอง 
“นี่แหละตัวฉัน”   โดยใหเด็กทํางาน
ตามกระบวนการคิดแกปญหา 

- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในการทําหนังสือทํามือ  
“ตัวฉัน” 
-  แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงานในหัวขอ “นี่แหละตัวฉัน” 
-  แบบประเมินผลการเคลื่อนไหว
รางกายและจังหวะ “กิจกรรมตัว
ฉัน” 
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8-9 เราเหมือนกันตรงไหน 
 

1. เด็กแยกแยะความเหมือนและความ
ตางของเพศหญิงชายได (มฐ 2.2,     
มฐ 3.1, มฐ 6.1, มฐ 4.1, มฐ 9.1,  
มฐ 10.1, มฐ 12.1, มฐ 12.2) 
2. เด็กแยกแยะลักษณะรูปรางของ
ตนเองกับผูอื่นได (มฐ 2.1, มฐ 2.2   
มฐ 4.1,  มฐ 4.4, มฐ 5.2,  มฐ  5.3,   
มฐ 9.1, มฐ 10.1, มฐ 10.7,  มฐ 11.1, 
มฐ 12.1) 
3. เด็กแยกแยะความเหมือนและความ
ตางระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญได 
(มฐ 2.2, มฐ 9.1, มฐ 10.1) 
4. เด็กเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายคนเราและปฏิบัติตนได
เหมาะสมกับวัย (มฐ 6.1, มฐ 10.5,  
มฐ 12.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
คิดรูเทาทันธรรมดา 

กิจกรรมกลุมใหญ : เปรียบเทียบ
รูปรางหนาตาของตนเองกับเพื่อน
และครู  โดยเลนเกมวัดตัวดวยเชือก 
ทราย, สนทนา เลานิทานและเลน
เกมเกี่ยวกับคําที่ใชบอกลักษณะ
รูปรางของคน  เชน สูง เตี้ย  ผอม 
อวน ยาว สั้น  
กิจกรรมกลุมยอย :  เลนบทบาท
สมมติบุคคลในชวงวัยตางๆ เชน 
เด็ก  ผูใหญ คนชรา 
กิจกรรมรายบุคคล : วาดรูปเพื่อน
และตนเองออกมานําเสนอวาเพื่อน
กับตนเองนั้นแตกตางและ
เหมือนกันตรงไหน, ประดิษฐโม
บายจานกระดาษ 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกความเหมือนความ
ตางระหวางตนเองและคนอื่น 
2. เด็กบอกลักษณะรูปรางของ
ตนเองและคนอื่นได 
3. เด็กบอกลักษณะของคนวัย
ตางๆ ได 
4. เด็กปฏิบัติตอบุคคลตางๆ เชน 
เพื่อน ครู พอแม ผูปกครองได
เหมาะสม  
-  แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงานในหัวขอ  “โมบายจาน
กระดาษ” 
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10-11 หนูโตไดอยางไร 
 

1. เด็กรูเหตุผลและคุณคาของการ
รับประทานอาหาร (มฐ 1.2, มฐ 2.2  
มฐ 9.1, มฐ 1.4, มฐ  12.1) 
2. เด็กรูประโยชนและโทษของอาหาร
ตางๆและเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกายได (มฐ 1.2,   
มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 3.2   
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 5.3, มฐ 6.1  
 มฐ 7.1,  มฐ 8.1, มฐ 8.2, มฐ 9.1   
มฐ 10.3,  มฐ 10.7, มฐ 12.1, มฐ 12.2,   
มฐ 12.3) 
3. เด็กสนใจและรวมกิจกรรมการเลน
และการออกกําลังกาย (มฐ 1.2,  มฐ 2.1  
มฐ 3.1, มฐ 4.1,  มฐ 5.1,  มฐ 7.2,  
มฐ 10.3) 
 

คิดรูคุณคาแท-คุณคา
เทียม 

 
คิดคุณโทษและ

ทางออก 
 
 
 
 
 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
 
 
 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน ดูของจริง
และสนทนาเกี่ยวกับคุณคาอาหาร  ชนิด 
ประโยชนและโทษของอาหาร เชน ขาว 
ผัก นม น้ําอัดลม ลูกอม เปนตน , 
กิจกรรมเขาจังหวะ, กิจกรรมกลางแจง 
ฝกเลนเกมและการละเลนของไทย, 
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรม “หนูทําดี”  
กิจกรรมกลุมยอย :  ชวยกันคิดรายการ
อาหารกลางวันที่ใหประโยชนแกรางกาย  
คิดสวนผสมและแบงกลุมประกอบ
อาหารตามรายการอาหารที่วางแผนไว, 
แบงกลุมชวยกันออกแบบเกมการละเลน 
กําหนดกติกา พรอมสาธิตประกอบ 
กิจกรรมรายบุคคล : ทําชิ้นงาน “ศิลปะ
จากขาวเปลือก”  

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกเหตุผลและ
คุณคาของการรับประทาน
อาหารได 
2. เด็กบอกประโยชนและ
โทษของอาหารชนิดตางๆ 
และเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน  
ตอรางกายได   
3. เด็กสนใจและรวม
กิจกรรมการเลนและการ
ออกกําลังกาย 
 4. เด็กบอกความสําคัญ
ของวันอาสาฬหบูชาและ
ปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมได  
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  4. เด็กรูความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษาและปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมได (มฐ 2.1,    
มฐ 2.2,  มฐ 4.1, มฐ 7.2, มฐ 8.1,  มฐ 9.1  
มฐ 10.1,  มฐ 12.1, มฐ 12.3) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 

 - แบบประเมินผลการ 
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ  
“ศิลปะจากขาวเปลือก” 
- แบบประเมินผลการ
ทํางานรวมกันในกิจกรรม  
“อาหารมื้อพิเศษ” 

12 รักของแม 
 

เด็กรูบทบาทหนาที่ของแมและหนาที่ของ
การเปนลูกที่ดีได (มฐ 2.1,  มฐ 2.2 มฐ 3.1,  
มฐ 3.2,  มฐ 4.1,  มฐ 4.3,  มฐ 4.4, มฐ 5.2,  
มฐ 7.2, มฐ 8.1, มฐ 8.3,  มฐ 9.1, มฐ 10.1,  
มฐ 11.1,  มฐ 12.3) 
2. เด็กรูความสําคัญของวันแมและปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ (มฐ 2.1,  
มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 8.1, มฐ 8.3, มฐ 9.1,   
มฐ 10.1) 
3. เด็กรูจักแกปญหาในการทําชิ้นงาน
สําหรับวันแมได  (มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 4.4, 
มฐ 5.2, มฐ 8.1, มฐ 9.1, มฐ 10.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 

คิดแกปญหา 
 

 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทานเกี่ยวกับ
พระคุณแมสนทนาเกี่ยวกับ
ความสําคัญของวันแม  พระราช
กรณียกิจของพระราชินี,วางแผนและ
ปฏิบัติกิจกรรม “หนูทําดี” , จัด
กิจกรรมวันแม เชิญคุณแมของเด็กๆ 
มารวมกิจกรรม มอบของขวัญวันแม 
กิจกรรมกลุมยอย : แบงกลุมคละอายุ
ชวยกันวางแผน ตกแตงสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมวันแม, ทําปาย
นิเทศวันแม  

 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกหนาที่ของแม
และหนาที่ของการเปนลูก
ที่ดีได 
2. เด็กบอกความสําคัญ
ของวันแมและสามารถ
ปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม 
3. เด็กรับรูความรักของแม
และแสดงความรัก ความ
กตัญูตอแมได   
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  4. เด็กรับรูความรักของแมและแสดง
ความรัก ความกตัญูตอแมได   
(มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 3.2,  
มฐ 4.1, มฐ 4.3, มฐ 5.2, มฐ 8.1,  
มฐ 10.6, มฐ 10.7, มฐ 12.1) 

 

คิดเราคุณธรรม กิจกรรมรายบุคคล : ประดิษฐดอก
มะลิจากระดาษทิชชู, วาดรูประบายสี 
“แมของฉัน” 

-  แบบประเมินผลการ
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ  
“ดอกมะลิ”   
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรมปายนิเทศ 
“แมของคนไทย”   
- แบบประเมินผลการวาดรูป
ระบายสี  “แมของฉัน” 

13 เมื่อฉันเศราและดีใจ 1. เด็กรูสาเหตุของการมีอารมณและ
ความรูสึกตางๆ  (มฐ 2.1, มฐ 2.2   
มฐ 3.2,  มฐ 5.2,  มฐ 9.1,  มฐ 10.1,    
มฐ 11.1) 
2. เด็กแสดงอารมณและความรูสึกได
เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ  
(มฐ 2.1, มฐ 2.2,  มฐ 3.1,  มฐ 3.2,   
มฐ 4.1,  มฐ 5.2,  มฐ 8.1,  มฐ 9.1  
มฐ 10.5,  มฐ 10.7,  มฐ 11.1,  
มฐ 12.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 

คิดรูเทาทันธรรมดา 
 
 
 

กิจกรรมกลุมใหญ :  ดูภาพใบหนา
อารมณตางๆ สนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับลักษณะอารมณ สองกระจก
และทําหนาตาเลียนแบบอารมณตางๆ 
เชน ดีใจ เศรา โกรธ  เลานิทาน  ดูวี
ซีดีการตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ 
ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องราว สาเหตุของ
การแสดงอารมณของตัวละคร 

 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกสาเหตุและ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารมณ
และความรูสึกของตนเองได 
2. เด็กแสดงอารมณและ 
ความรูสึกของตนเองได 
เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ  
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    กิจกรรมรายบุคคล : เลาเรื่องราว
เหตุการณที่ตนเองรูสึกเศรา หรือดีใจ
มากที่สุด, ประดิษฐหนากากบอก
อารมณ 

- แบบประเมินผลการ 
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ  
“หนากากบอกอารมณ”   

14-15 บานนี้ของหนู 
 

1. เด็กรูเหตุผลและคุณคาของการมีบาน 
(มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 9.1, มฐ 10.4,  
มฐ 10.7, มฐ 12.3) 
2. เด็กรูจักสวนตางๆ ของบานและ
สิ่งของเครื่องใชในบาน (มฐ 2.1,ม ฐ 2.2, 
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 8.1, มฐ 9.1,  
มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 11.1, มฐ 12.1) 
3. เด็กรูความสัมพันธระหวางตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว (มฐ 2.1, ม 2.2,  
มฐ 3.1, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 8.1, มฐ 8.3, 
มฐ 9.1, มฐ 10.1, มฐ 11.1, มฐ 12.1,  
มฐ 12.3) 

คิดรูคุณคาแท-
คุณคาเทียม 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

กิจกรรมกลุมใหญ : เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงเกี่ยวกับบาน , กิจกรรม
เยี่ยมบาน,  เลานิทาน สนทนาเกี่ยวกับ
สวนตางๆ ของบาน ลักษณะรูปทรง
บาน,  สมาชิกในบาน 
กิจกรรมกลุมยอย : ทํากิจกรรม 
“Family tree”      

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกเหตุผลและคุณคา
ของการมีบานได   
2. เด็กบอกชื่อและหนาที่ของ
สิ่งของและสวนตางๆ ของ
บานได  
3. เด็กบอกความสัมพันธ
ระหวางตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว 
4. เด็กบอกอาชีพของสมาชิก
ในครอบครัว  
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
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  4. เด็กรูจักอาชีพของสมาชิกใน
ครอบครัว (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1,  
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 7.2, มฐ 8.1, มฐ 8.2,  
มฐ 10.1, มฐ 11.1, มฐ 12.1, มฐ 12.2) 
5. เด็กแกปญหาในการทําชิ้นงานเกี่ยวกับ
บานได (มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 4.4, มฐ 5.2,
มฐ 7.1, มฐ 8.1, มฐ 9.1, มฐ 10.2,  
มฐ 11.1, มฐ 12.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมรายบุคคล : เกมการศึกษา 
เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช หองและสวน 
ตางๆ ในบาน รประดิษฐชิ้นงานใน 
หัวขอ  “หมวกพอครัว” ,สรางบาน 
จากดินเหนียว   

 

- แบบประเมินผลการประดิษฐ 
ชิ้นงาน “หมวกพอครัว”   
- แบบประเมินผลการ
ประดิษฐชิ้นงาน  “บานดิน”   
- แบบประเมินผลการทํางาน 
รวมกันในกิจกรรม 
“Family tree”             

16-17 จากบานสูโรงเรียน 
 

1. เด็กรูที่ตั้งของบานและโรงเรียนของ
ตนเอง  (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 5.2, 
มฐ 9.1, มฐ 10.1, มฐ 11.1) 
2. เด็กรูวิธีการเดินทางจากบานมา
โรงเรียน (มฐ 2.1, มฐ  2.2, มฐ 4.1,  
มฐ 5.2, มฐ 7.1, มฐ 10.1, มฐ 10.7) 
3. เด็กรูจักสถานที่ตางๆในชุมชนและ
บอกความสัมพันธระหวางตนเองกับ
สถานที่ตางๆได (มฐ 2.1, มฐ 2.2,มฐ 3.1, 
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ  5.3, มฐ 7.2, มฐ 8.1, 
มฐ 8.2, มฐ 9.1, มฐ 10.1, มฐ 12.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมกลุมใหญ : ทัศนศึกษาชุมชน
บริเวณโรงเรียน นําเสนอขอมูลตาม
ประเด็นที่ไปศึกษามา  เชน  พบเห็น
อะไรบาง  ตั้งอยูตรงไหน ใกลกับ
อะไร  ฯลฯ, เลานิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะที่ใชเดินทาง, กิจกรรม
เคลื่อนไหวและเขาจังหวะ  
 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกที่ตั้งของบาน 
โรงเรียนและสถานที่ตางๆ 
ในชุมชนได 
2. เด็กบอกวิธีการเดินทางจาก
บานมาโรงเรียนได 
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  4. เด็กแกปญหาในการทําชิ้นงานเกี่ยวกับ
บานและชุมชนได (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
มฐ 8.2, มฐ 9.1, มฐ 10.2, มฐ 12.1) 

 กิจกรรมกลุมยอย : เลนบทบาทสมมติ
เปนบุคคล สถานที่ตางๆ ในชุมชน 
เชน ตลาด  โรงพยาบาล, ประดิษฐ
เมืองจําลอง 
กิจกรรมรายบุคคล: ประดิษฐของจาก
เศษวัสดุเหลือใช  เชน รถจากกลอง
นม 

3. เด็กบอกชื่อสถานที่ใน
ชุมชนและความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับสถานที่
ตางๆ ในชุมชนได  
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกัน “เมืองจําลอง”    

18 สวัสดี  ขอบคุณ  
ขอโทษ 

 

1. เด็กรูความสําคัญของการมีมารยาทใน

การพูดและแสดงความเคารพตอผูอื่น 
(มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 5.3, มฐ  7.2,  
มฐ 10.1, มฐ 12.1, มฐ 12.3) 
2. เด็กมีความรูสึกที่ดีในการแสดงออก
ถึงการมีมารยาทในการพูดและการแสดง
ความเคารพตอผูอื่น (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
มฐ 3.2, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ  7.2,  
มฐ 9.1, มฐ 10.6, มฐ 10.7, มฐ 11.1,  
มฐ 12.3) 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 

คิดเราคุณธรรม 
 

 

กิจกรรมกลุมใหญ : สนทนาพูดคยุ 
เลานิทาน  รองเพลง เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงเกี่ยวกับมารยาทในการ
พูดและแสดงความเคารพตอผูอื่น,  
ฝกปฏิบัติจริง  
กิจกรรมกลุมยอย :  แบงกลุมคละอายุ
ชวยกันแตงนิทานที่ใชคําศัพท 
“สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ” ในเนื้อเรื่อง 
และออกมาแสดงบทบาทสมมติให
เพื่อนๆ ดู   

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกความสําคัญของ
การมีมารยาทในการพูดและ
แสดงความเคารพตอผูอื่น  
2. เด็กแสดงออกถึงการมี
มารยาทในการพูดและแสดง
ความเคารพตอผูอื่นดวย
ความรูสึกที่ดี  
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    กิจกรรมรายบุคคล  : สังเกต
พฤติกรรมการใชคําพูดและแสดง
ความเคารพตอผูอื่นจากสถานการณ
จริง, ประดิษฐ “Thank you card” 

 

- แบบประเมินผลการ
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ 
“Thank you card” 
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรม “นิทาน
นาฟง” 

19-20 ดู ฟง เลน ใหเกิด
ประโยชน 

1. เด็กรูจักสวนประกอบและหนาที่ของ
เครื่องใชไฟฟา (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1, 
มฐ 8.1, มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 11.1  
มฐ 12.1, มฐ 12.3) 
2. เด็กรูคุณโทษของเครื่องใชไฟฟาและ
ใชสอยใหเกิดประโยชนตอตนเองได 
(มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 5.3 
มฐ  7.1,  มฐ 8.1, มฐ 10.4, มฐ 10.7,  
มฐ 12.1, มฐ 12.2)  
3. เด็กแกปญหาในการประดิษฐ
เครื่องใชไฟฟาของเลนจากเศษวัสดุได 
(มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ  7.1,  
มฐ 10.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
 
 

คิดแกปญหา 
 

 

กิจกรรมกลุมใหญ :  สํารวจ
เครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน   ใหเด็ก
เลือกเครื่องใชฟาที่จะศึกษา สังเกต
รูปราง ลักษณะ สวนประกอบ หนาที่
การทํางานของเครื่องใช  สาธิตการใช
งานและการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟา    
กิจกรรมกลุมยอย : เลนบทบาทสมมติ
แบงกลุมทดลองใชเครื่องใชไฟฟา   
กิจกรรมรายบุคคล : ประดิษฐ  
“เครื่องใชไฟฟาของเลน”จากเศษวัสดุ
เหลือใช   เชน วิทยุ โทรศัพท 
ประดิษฐ “ตัวหนอน 5 ปลอง 

ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกชื่อเครื่องใชไฟฟา
และบอกสวนประกอบของ
เครื่องใชนั้นได   
2. เด็กบอกคุณคาของ
เครื่องใชไฟฟาและดูแลใช
สอยใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองได  
- แบบประเมินผลการ
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ 
“ตัวหนอน 5 ปลอง”  และ 
“เครื่องใชไฟฟาจากเศษวัสดุ”  

337 
 



    

 

338

ตารางกิจกรรมการเรียน 
 
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

21 ลอย ลอย กระทง 
 

1. เด็กรูความสําคัญของวันลอยกระทง

และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  
(มฐ 2.1, มฐ 5.3, มฐ 7.1, มฐ 7.2, 
มฐ 10.1, มฐ 11.1) 
2. เด็กรูประโยชนของน้ําและใชสอยได
อยางประหยัด (มฐ 4.1, มฐ 8.1, มฐ 10.3,
มฐ 12.1) 
3. เด็กรูจักสวนตางๆ ของกระทง  
(มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 4.1, มฐ 8.1 มฐ 9.1, 
มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 11.1 มฐ 12.1,  
มฐ 12.3) 
4. เด็กออกแบบและประดิษฐกระทงจาก
วัสดุธรรมชาติได (มฐ 2.1, มฐ 4.1, มฐ 
5.2, มฐ 7.1 มฐ 10.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมกลุมใหญ : รองเพลงวันลอย
กระทง พรอมเคลื่อนไหวประกอบ
ทาทาง,  เลานิทานและสนทนา
เกี่ยวกับวันลอยกระทง การดูแลรักษา
น้ํา , วางแผนทํากิจกรรม “หนูทําดี” 
กิจกรรมกลุมยอย :  นํากระทงจาก
ใบตองใหเด็กสังเกตสวนประกอบ 
ถามตอบเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณที่
นํามาใชประดิษฐกระทง   
กิจกรรมรายบุคคล  :  ออกแบบและ
ประดิษฐกระทงตามวัสดุที่จัดเตรียม
ไวและตามจินตนาการของตนเอง 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกความสําคัญของ
วันลอยกระทงและปฏิบัติตน
ใหเปนประโยชนตอสวนรวม
ได  
2. เด็กบอกประโยชนของน้ํา
และใชน้ําไดอยางประหยัด 
3. เด็กบอกสวนประกอบของ
กระทง   
 
- แบบประเมินผลการ
ประดิษฐชิ้นงานในหัวขอ  
“กระทงธรรมชาติ” 
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
 
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

22-23 รักของพอ 
 

1. เด็กรูความสําคัญของวันพอและ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
ได (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.3, มฐ 5.2  
มฐ 7.2, มฐ 8.1, มฐ 8.3,  มฐ 10.1  
มฐ 10.7,  มฐ 12.3) 
2. เด็กรูบทบาทหนาที่ของพอที่มีตอ
ตนเองและสังคม (มฐ 2.1,  มฐ 3.1,  
 มฐ 4.1,  มฐ 4.3,  มฐ 5.2,   มฐ 8.2,  
 มฐ 8.3, มฐ9.1, มฐ 10.1,  มฐ 11.1,  
 มฐ 12.3) 
3. เด็กรับรูความรักของพอและแสดง
ความรัก ความกตัญูตอพอได (มฐ 2.1,  
มฐ 2.2, มฐ 3.2, มฐ 4.1, มฐ 4.3,  
 มฐ 5.2, มฐ 7.2, มฐ 10.6) 
4. เด็กเขาใจวิธีการดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียงไดและสามารถปฏิบัติได  
(มฐ 2.1, มฐ 2.2,  มฐ 4.1, มฐ 4.4,  
 มฐ 7.1, มฐ 8.1, มฐ 8.3, มฐ 10.2,  
 มฐ 12.1, มฐ 12.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
 

คิดเราคุณธรรม 
 
 
 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน
เกี่ยวกับพระคุณพอสนทนาเกี่ยวกับ
ความสําคัญของวันพอ  พระราช
กรณียกิจของในหลวง,วางแผนและ
ปฏิบัติกิจกรรม “หนูทําดี” 
จัดกิจกรรมวันพอ เชิญคุณพอของ
เด็กๆ มารวมกิจกรรม มอบของขวัญ
วันพอ 
กิจกรรมกลุมยอย : แบงกลุมคละ
อายุชวยกันวางแผน ตกแตงสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมวันพอ 
กิจกรรมรายบุคคล : ออกแบบและ
ประดิษฐของขวัญวันพอ, เลาเรื่อง
ถึงสิ่งที่ตนเองทําในวันพอ,  เลาเรื่อง
ในหัวขอ “รูไดอยางไรวาพอรักเรา”  

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกความสําคัญของวัน
พอและพระมหากษัตริยและ
สามารถปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมได  
2. เด็กบอกหนาที่ของพอที่มีตอ
ตนเองและสังคม 
3. เด็กรับรูความรักของพอและ
แสดงความรัก ความกตัญูตอ
พอได  
- แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงานในหัวขอ “พอของฉัน”  
และ   “ดอกพุทธรักษา” 
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรม “ชีวิต
พอเพียง”  
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
 
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

24-25 เมื่อลมหนาว 
มาเยือน 

 

1. เด็กแยกแยะฤดูกาลและลักษณะของ
ดินฟาอากาศในแตละฤดูกาลได (มฐ 2.1,  
มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 5.3, มฐ 9.1 
มฐ 10.1,  มฐ 11.1, มฐ 12.1) 
2. เด็กรูสาเหตุของการเกิดฤดูหนาว  
(มฐ 2.2,  มฐ 10.1) 
3. เด็กแยกแยะสภาพอากาศในแตละวัน
ได (มฐ 2.1,  มฐ 2.2, มฐ 4.4, มฐ 5.2  
มฐ 8.1, มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 12.1,   
มฐ 12.3) 
4. เด็กรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของฤดู
และปฏิบัติตนไดเหมาะสมในฤดูหนาว 
(มฐ 1.2, มฐ 2.1,  มฐ 2.2, มฐ 3.1,   
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 5.3, มฐ 10.5,   

มฐ 11.1, มฐ 12.1) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดรูเทาทันธรรมดา 

กิจกรรมกลุมใหญ :  เลานิทาน รอง
เพลง เกี่ยวกับฤดูกาลหนาว และ
ฤดูกาลกอนและหลังฤดูหนาว 
สํารวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัวเมื่อ
เขาสูฤดูหนาว, วัดอุณหภูมิอากาศใน
แตละชวงวันในฤดูหนาว สังเกต
ความเปลี่ยนแปลง 
กิจกรรมกลุมยอย :  เลนบทบาท
สมมติแสดงการปฏิบัติตัวในแตละ
ฤดูกาล เชน การใสเสื้อผา  และ
กิจกรรมที่สามารถทําในแตละฤดู  ,
แบงกลุมวัดอุณหภูมิอากาศในแตละ
ชวงวันในฤดูหนาว 

, ประดิษฐ“เทอรโมมิเตอร”  
กิจกรรมรายบุคคล : วาดรูประบายสี
ในหัวขอ  “อากาศวันนี้”    

 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกฤดูกาลและลักษณะ 
ของดินฟาอากาศในฤดูกาล
ตางๆ ได  
2. เด็กบอกสาเหตุของการเกิด
ฤดูหนาว และแยกแยะสภาพ
อากาศในแตละวันได  
3. เด็กสามารถปฏิบัติตัวใหเขา
กับสภาพอากาศหนาวได
เหมาะสม  
- แบบประเมินผลการวาดรูป
ระบายสีในหัวขอ  “อากาศ
วันนี้”    
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรม  

“เทอรโมมิเตอร”  
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
  

สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 
26 สวัสดีปใหม 1. เด็กรูความสําคัญเทศกาลปใหมและ

ปฏิบัติตนตามประเพณีได  (มฐ 2.1,  
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 10.1, มฐ 11.1) 
2. เด็กวางแผนและแกปญหาในการทํา
กิจกรรมวันปใหมได (มฐ 2.1, มฐ 4.1, 
มฐ 8.1, มฐ 10.2, มฐ 12.2) 
3. เด็กรูสึกดีตอการเปนผูใหและผูรับใน
เทศกาลปใหม (มฐ 2.2, มฐ 3.2, มฐ 4.1, 
มฐ 4.4, มฐ 9.1, มฐ 10.6, มฐ 11.1) 
4. เด็กรูวันเดือนปในปฏิทินไทย (มฐ 2.1, 
มฐ 2.2, มฐ 8.1, มฐ 10.1, มฐ 10.7,  
มฐ 11.1, มฐ 12.1) 
  

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยเหตุปจจัย) 

 
คิดแกปญหา 

 
 

คิดเราคุณธรรม 
 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 

กิจกรรมกลุมใหญ :   สังเกตปฏิทิน
ไทย รวมกิจกรรมวันปใหม, เลา
นิทาน รองเพลง เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะเกี่ยวกับเทศกาลป
ใหมและคริสตมาส   สนทนา
เกี่ยวกับความสําคัญ ความเปนมา 
สิ่งที่ควรปฏิบัติในเทศกาลทั้งสอง 
กิจกรรมกลุมยอย : วางแผนการทํา
กิจกรรมวันปใหม แบงหนาที่
รับผิดชอบและลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรมรายบุคคล : ออกแบบและ
ประดิษฐการดปใหมจากวัสดุที่
จัดเตรียมไวให และมอบใหเพื่อน 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกความสําคัญของวัน
ปใหมและสามารถปฏิบัติตน
ตามประเพณีได 
2. เด็กรูวันเดือนปในปฏิทิน
ไทย 
-แบบประเมินการประดิษฐ
ชิ้นงาน : การดปใหม 
-แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกัน : กิจกรรมวันปใหม 
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
  
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

27-28 ตนไมในบานฝนดี 1. เด็กแยกแยะชื่อและลักษณะของตนไม
ได (มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 5.2,   
มฐ 8.1, มฐ 10.1, มฐ 11.1, มฐ 12.1,  
มฐ 12.3) 
2. เด็กรูจักสวนตางๆ ของตนไม 
(มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.1, มฐ 4.1,  มฐ 5.2 
มฐ 5.3,  มฐ 8.1,  มฐ 9.1,  มฐ 10.1, 
 มฐ 10.7,  มฐ 11.1,  มฐ 12.1) 
3. เด็กรูคุณคาของตนไมและโทษของ
การทําลายตนไม  (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
 มฐ 7.1,  มฐ 8.1,  มฐ 10.3,  มฐ 11.1, 
 มฐ 12.1) 
4. เด็กแกปญหาในการประดิษฐชิ้นงาน
จากสวนตางๆ ของตนไมได (มฐ 2.1,  
มฐ 4.1, มฐ 5.1,  มฐ 7.1,  มฐ 10.2, 
 มฐ 11.1) 

 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
 

คิดแกปญหา 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน
เกี่ยวกับตนไม, เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ, สนทนาเกี่ยวกับชื่อตนไม 
สวนตางๆและหนาที่ของตนไม ,
การดูแลรักษาตนไม  
กิจกรรมกลุมยอย :  สังเกตตนไมใน
โรงเรียน วาดรูปตนไมที่พบเห็น 
เก็บสวนตางๆ ของตนไมและมา
นําเสนอใหเพื่อนๆ ฟง, , หนังสือทํา
มือ “ตนไมในบานฝนดี” 
กิจกรรมรายบุคคล  :  ทําศิลปะ
ประดิษฐจากสวนตางๆ ของตนไม 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  
1. เด็กบอกชื่อและลักษณะของ
ตนไมได  
2. เด็กบอกสวนตางๆ ของตนไม 
3. เด็กบอกประโยชนของตนไม
และการดูแลรักษาตนไมไดและ
โทษของการทําลายตนไม  
  
- แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงานในหวัขอ  “ศิลปะจาก
ตนไม”   
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรม  “หนังสือทํา
มือตนไมในบานฝนดี”     
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
  
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

29-30 ไปสวนสัตวกันเถอะ 
 

1. เด็กรูจักชื่อสัตวและแยกแยะลักษณะ
สัตวตางๆ ได (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
 มฐ 4.1, มฐ 5.2,  มฐ 5.3,  มฐ 8.1, 
 มฐ 9.1,  มฐ 10.1, มฐ 10.7, มฐ 11.1) 
2. เด็กวางแผนและแกปญหาในการ
ประดิษฐชิ้นงานเกี่ยวกับสัตวได  
(มฐ 2.1, มฐ 4.1,  มฐ 5.2, มฐ 8.1, 
 มฐ 9.1,  มฐ 10.2) 
3. เด็กรูขอดีของการดูแลสัตวและโทษ
ของการทํารายสัตว (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
มฐ 4.4,  มฐ 5.3,  มฐ 7.1,  มฐ 9.1,  
 มฐ 10.3,  มฐ 11.1) 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 

คิดแกปญหา 
 
 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

 
 

 

กิจกรรมกลุมใหญ : เลานิทาน, 
เคลื่อนไหวเลียนแบบทาทางและ
เสียงรองของสัตว  สนทนาเกี่ยวกับ
สัตวและการดูแลชวยเหลือสัตว,  
ดูวีซีดีเกี่ยวกับสัตว, ทัศนศึกษาสวน
สัตว 
กิจกรรมกลุมยอย : แบงกลุม
นําเสนอขอมูลจากการทัศนศึกษา
สวนสัตวในประเด็นตางๆ เชน  มี
สัตวอะไรบาง สัตวมีรูปรางลักษณะ
เปนอยางไร  กินอะไรเปนอาหาร 
ฯลฯ , ประดิษฐบานสัตวจากเศษ
วัสดุ 
กิจกรรมรายบุคคล : เกมการศึกษา, 
ภาพตัดตอสัตว ปนแปงโดสัตวที่
ตนเองชอบมากที่สุด 

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  

1. เด็กบอกชื่อสัตวและแยกแยะ

ความเหมือนความตางของสัตว
ได  
2. เด็กรูคุณโทษของการดูแลและ
การทํารายสัตว  

  
- แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงานในหัวขอ  “ปนสัตว”   
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรม  “บานสัตว”    
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ตารางกิจกรรมการเรียน 
  
สัปดาห ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินหนวย 

31-32 พระจันทรจา  
พระอาทิตยอยูไหน 

 

1. เด็กแยกแยะเวลากลางวันและกลางคืน
ได และปฏิบัติตนตามชวงเวลาตางๆ ได
อยางเหมาะสม (มฐ 1.2,  มฐ 2.2, มฐ 2.2,  
มฐ 3.1, มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 5.3, มฐ 8.1,  
มฐ 10.1, มฐ 10.5, มฐ 10.7, มฐ 11.1,  
มฐ 12.1, มฐ 12.3) 
2. เด็กรูคุณและโทษของพระอาทิตยและ
พระจันทร และนํามาใชประโยชนได
เหมาะสม (มฐ 2.1, มฐ 2.2,  มฐ 4.1,  
มฐ 7.1, มฐ 8.1,  มฐ 10.3,  มฐ 10.7,  

มฐ 12.2) 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

และ 
คิดรูเทาทันธรรมดา 

 
 

คิดคุณโทษและ
ทางออก 

กิจกรรมกลุมใหญ :  เลานิทาน รอง
เพลงเกี่ยวกับเวลากลางวัน กลางคืน  
พระอาทิตย พระจันทร ดวงดาว 
สนทนาถามตอบ,สํารวจสภาพทองฟา
และสิ่งแวดลอมรอบตัว, ทําปายนิเทศ
เปรียบเทียบภาพทองฟาในแตละชวง
แตละวัน, ศึกษาการดูปฏิทินไทย (วัน
ขางขึ้น ขางแรม) 
กิจกรรมกลุมยอย :  ทําอาหารที่ใช
ประโยชนจากแสงแดด เชน กลวย
ตาก หมูแดดเดียว  มะมวงกวน 
กิจกรรมรายบุคคล : วาดรูปทองฟาใน
เวลากลางวัน และกลางคืน 
เปรียบเทียบความเหมือนความตาง
ของลักษณะทองฟาที่เห็นในแตละวัน
ประดิษฐชิ้นงาน  “ พระอาทิตยยิ้ม
แฉง”  “พระจันทร”  และ “กลองสอง
ดูดาว”  

-ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพัฒนาการดังนี้  

1. เด็กแยกแยะเวลากลางวัน-

กลางคืนและบอกกิจกรรมที่
เด็กทําในชวงเวลาตางๆ ได 
2. เด็กบอกประโยชนของดวง
อาทิตยและดวงจันทรได 
 
- แบบประเมินผลการประดิษฐ
ชิ้นงาน  “ พระอาทิตยยิ้มแฉง”  
“พระจันทร”  และ “กลองสอง
ดูดาว”  
- แบบประเมินผลการทํางาน
รวมกันในกิจกรรมประกอบ
อาหาร  “พลังจากพระอาทิตย” 
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การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) 
 

1. การจัดหองเรียน 
 
 การจัดโตะเกาอี้ ท่ีนั่งสําหรับเด็กในหองเรียน :   ใหยดืหยุนตามกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละหนวยการเรียนการรู เชน ในกิจกรรมกลุมใหญ หรือกิจกรรมวงกลม ครูสามารถ
ใหเดก็นั่งกับพืน้ หรือนั่งบนเกาอี้เปนวงกลมหรือคร่ึงวงกลม  โดยจัดตําแหนงการนั่งของเด็กแบบ
คละอายุ  เพื่อใหเด็กที่มีอายุมากกวาหรือมีความสามารถมากกวาคอยชวยเหลือเดก็ที่มอีายุหรือ
ความสามารถนอยกวา หรือในกจิกรรมกลุมยอย  ครูจัดโตะเปนกลุมยอยๆ พรอมเกาอีม้ีพนักหลัง 
กลุมละ 4-6 คน หรือนั่งกับพื้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะกจิกรรมและความตองการของเด็กดวยเชนกนั   
รูปทรงของโตะที่นํามาใชควรเปนโตะทรงกลม หรือโตะทรงสี่เหล่ียมที่ไมมีเหล่ียมมุม  มีขนาด
เหมาะสมกับเด็ก ตําแหนงการจัดวางโตะ ควรวางไวบริเวณกลางหองเรียนและหางจากประตู
หองเรียนเพื่อไมใหขัดขวางทางเขาออกและไมรบกวนสมาธิของเด็ก  ไมควรจัดโตะเกาอีใ้กลมุม
การเรียนรูตางๆ  เพื่อใหมีเดก็มีพื้นที่เพยีงพอในการเขามุมการเลนอิสระหลังจากทํางานของตนเสร็จ
แลว   

 
  แสง สี เสียงในหองเรียน : หองเรียนควรมหีนาตางหรือกระจกรอบดาน เพื่อให
แสงสวางจากธรรมชาติสองถึง และใหเด็กไดเหน็บรรยากาศสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไปแตละชวงเวลา   ผนังหองเรียนควรเปนสีออน เพื่อใหหองเรียนดูมีพืน้ที่กวาง ใหเดก็เกิด
ความรูสึกผอนคลาย และใชเปนเสมือนปายนิเทศแสดงผลงานของเด็ก  ในขณะที่เดก็ทํากิจกรรม
กลุมหรือกิจกรรมรายบุคคลที่ตองใชจินตนาการและการสรางสรรค  ครูเปดเพลงที่มีจังหวะสบายๆ 
เบาๆ เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพและบรรยากาศในการทํางาน 
 
   การจัดมุมการเรียนรูและการตกแตงหองเรียน : พื้นที่ในหองเรียนสวนหนึ่งใช
เปนมุมการเรียนรูเพื่อขยายประสบการณผูเรียน  ประกอบดวย 5 มุม ดวยกัน คือ 
  1. มุมบทบาทสมมติ  :  ตุกตา  เสื้อผาขนาดตางๆ  เครื่องแตงตัวและดูแลความ
สะอาด เชน หวี กระจก แปง  ยาสีฟน แปรงสีฟน แกวน้ํา ขันน้ํา  ที่นอนและเครื่องนอน  เครื่องใช
ของจริงและของเลน เชน  จาน ชาม ถวย ชอนสอม เตา มีด เขียง หมอ เตารีด ผักผลไมจําลอง  
เปนตน 
  2. มุมหนังสือ :  หนังสือ นิทาน นิตยสาร ภาพถายตางๆ บัตรคํา บัตรภาพ บัตร
พยัญชนะ  โมเดลตัวพยัญชนะไทยและภาษาอังกฤษ  อุปกรณเครื่องเขียนและกระดาษ เปนตน 
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  3. มุมศิลปะ :  สีประเภทตางๆ อุปกรณเครื่องเขียนและกระดาษ พูกัน จานสี     
แกวน้ํา แปงโดและตวัพิมพรูปตางๆ  เศษวัสดุธรรมชาติ เชน กิ่งไม เปลือกหอย เมลด็พืช เปนตน 
  4. มุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :  เทปหรือซีดีเพลง  ซีดีรอมเพื่อการเรียนรู  ซีดี
การตูนหรือภาพยนตรตางๆ  โทรทัศน วิทย ุเครื่องเลนซีดี   โทรศพัท  อุปกรณวิทยาศาสตร ลูกโลก
จําลอง แผนทีป่ระเทศไทย  เครื่องชั่ง เปนตน 
  5. มุมบล็อกและของเลน :  บล็อกไม พลาสติก รูปทรงสีตางๆ  ตัวตอเลโก  ของ
เลนไมและพลาสติก ตุกตา เปนตน 
 
  ตําแหนงการจดัพื้นที่สําหรับมุมการเรียนรู  ควรจัดมุมหนงัสือใหหางจากมุมอื่นๆ 
เพื่อใหเด็กไดใชมุมนี้อยางสงบ และมุมศิลปะควรอยูใกลกบัทางออกหองเรียนเพื่อสะดวกตอการทํา
ความสะอาดอปุกรณและตัวเด็กเอง  ในการตกแตงหองเรยีน ส่ิงที่เปนจดุเนนคือ ครูสนับสนุนให
เด็กชวยกันวางแผนจัดแตงหองเรียน นําผลงานของตนเองที่ทําในแตละหนวยการเรยีนรูมาตกแตง
ตามผนังหองเรียน เพดานหอง หรือจัดมุมแสดงผลงาน ดังนั้นภายในหองเรียนจะเตม็ไปดวยผลงาน
ของเด็กมากกวาผลงานของครู 
 

2. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู 
 

  ครูจัดเตรียมสือ่อุปกรณในการเรียนการสอนและมมุการเรียนรูตามหวัขอของ
หนวยการเรยีนรู ใหเด็กไดเห็นสิ่งที่เกีย่วของกับหนวยการเรียนรูซํ้าๆ  จนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสื่อวัสดุตางๆ  เหลานั้น ส่ืออุปกรณที่ใชเนนความหลากหลาย ไม
เจาะจงวาจะตองเปนสื่อธรรมชาติหรือส่ือเทคโนโลยีเทานั้น เพื่อใหเดก็ทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูได
จากสื่อประเภทตางๆ ที่ตนสนใจและเหมาะกับพัฒนาการ และรูปแบบการเรียนรูของตัวเดก็  ควรใช
ส่ือที่หาไดงายในสภาพบริบทที่แวดลอมโรงเรียน  ส่ือการเรียนรูที่ใชในการเรียนการสอนไดแก  
 
  - ส่ือส่ิงพิมพ  เชน นิทาน หนงัสือ นิตยสาร บัตรคํา บัตรภาพ บัตรพยัญชนะ 
ภาพถาย สารานุกรม หนังสอืพิมพ แผนที่ เปนตน 
  - ส่ือผสมและเทคโนโลยี   เชน ซีดีรอมเพื่อการเรียนรู   อินเทอรเน็ต โทรทัศน 
วิทยุ เครื่องเลนซีดี  คอมพิวเตอร โทรศัพท  กลองถายรูป  เปนตน 
  - ส่ือวัสดุของจริงและธรรมชาติ  เชน ดิน หิน ทราย น้ํา  สัตว  เมล็ดพืช ตนไม  ผัก 
ผลไม ขาว ขนม น้ําอัดลม นม ลูกอม  เศษวัสดุจากธรรมชาติ เปนตน 
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  - ส่ือจากแหลงเรียนรูในชุมชนและบุคคล   ในบางหนวยการเรียนรู จัดใหมีการ
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน เชน สวนสัตว  บานเพื่อน ตลาด ชุมชนบริเวณโรงเรียน  หรือเชิญพอแม
ผูปกครอง มาเปนวิทยากรใหความรูแกเดก็  

 
3. บทบาทครู 
 

ครูมีหนาที่ในการจัดสภาพแวดลอมที่อบอุน เปนกนัเอง   สรางบรรยากาศที่ 
กระตุนใหเด็กคิด อยากคนควา ทดลองในแตละหนวยการเรียน   และเปนตัวแบบที่ดแีกเดก็โดยการ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค บุคลิกภาพสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส  พดูจาไพเราะ มวีินยั มีความ
รับผิดชอบ กระตือรือรนในการทํางาน ใฝหาความรูวิชาการตางๆ มาใชในการจดัการเรียนการสอน 
เปนผูคอยช้ีแนะและอํานวยความสะดวก  ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนและรูจกัใชคําถามที่
กระตุนใหเด็กคิดโยนิโสมนสิการที่จะนําไปสูการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย สังคม อารมณ 
ปญญา กระตุนใหเด็กรูจกัการทํางานรวมกัน และชีแ้นะใหเดก็ที่มีอายหุรือความสามารถมากกวา
คอยชวยเหลือเด็กที่มีอายแุละความสามารถนอยกวา  รูจักรับฟงความคิดห็นของเดก็และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานและโรงเรียน 

 
4. บทบาทเด็ก 
 

  เด็กจะตองเรียนรูการปรับตัวและการอยูรวมกันกับผูอ่ืน  เรียนรูการชวยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั เรียนรูการชวยเหลือผูอ่ืน  เด็กทีม่ีความสามารถหรืออายุ
มากกวาตองคอยชวยเหลือและเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงพฤติกรรมใหกับเด็กทีม่ีความสามารถ
หรืออายุนอยกวา รูจักคิดพิจารณาและปฏิบตัิในสิ่งที่ครูช้ีแนะ มีความรบัผิดชอบ มีสมาธิ มีความ
ตั้งใจในการทาํงานตามความสามารถของตน   
 

5. การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  (Home connection)   
 

  จัดทําแผนพับ “สารสัมพันธ” เมื่อส้ินสุดในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อรายงานให
พอแม ผูปกครองทราบถึงรายละเอียดกจิกรรมการเรียนการสอนในหนวย และรายงานผลพฤติกรรม
และพัฒนาการผูเรียน และมคีําถามชวนคิดประจําหนวยการเรียนรู เพื่อเปดโอกาสใหพอแมได
พูดคุยและทํากิจกรรมรวมกบัเด็กในประเด็นที่เกีย่วของกับสิ่งที่เด็กไดเรียนรูในแตละหนวย  และ
แจงสิ่งที่เดก็จะไดเรียนรูในหนวยตอไป  นอกจากนี้เชญิผูปกครองมาเปนวิทยากรเพื่อถายทอด
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ความรู เร่ืองราว ประสบการณตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจดัการเรียน
การสอนและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน ครู เด็ก และผูปกครอง 
  

การประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
 การประเมินผลพัฒนาการใหประเมินเด็กเปนรายบุคคลและประเมนิอยางตอเนื่อง โดยใช
การสังเกตพฤติกรรมทั้งจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง   การสนทนา ถามตอบแสดง
ความคิดเหน็ การทํากิจกรรมของเด็กเปนรายบุคคล  การทํางานรวมกบัผูอ่ืนในกลุมยอย กลุมใหญ   
การพิจารณาผลงานที่มอบหมายใหเด็กทําในแตละหนวยการเรียนรู 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินพัฒนาการ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูสอนสรางขึ้นในแตละหนวยการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่

คาดหวัง   
 2. แบบประเมนิผลการทาํงานและผลงานของเด็ก ประกอบดวย แบบประเมินผลการเลา
เร่ือง  แบบประเมินผลการนาํเสนองาน  แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน  แบบประเมินผลการ
วาดรูประบายสี  แบบประเมนิผลการเคลื่อนไหวและจังหวะ  แบบประเมินการประดิษฐช้ินงาน
ตางๆ   โดยผูสอนนําแบบประเมินนีไ้ปปรบัใชใหเหมาะสมกับงานที่มอบหมายใหเดก็ทําใหแตละ
หนวยการเรยีนรูและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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2.1 แบบประเมินผลการเลาเรื่อง 
 

เกณฑการประเมิน คะแนน 
เลาเรื่องราวไดถูกตองตามลําดับเรื่อง  สามารถใชน้ําสียง การแสดงออกสีหนา   
ทาทางการเคลื่อนไหวไดตรงตามเนื้อหาเรื่อง  เสียงดัง ฟงชัดเจนตลอดการเลาเรื่อง   
สายตามองไปที่ผูฟงทุกคนขณะเลาเรื่องโดยตลอด 

3 
 

.................. 
เลาเรื่องราวไดถูกตองตามลําดับเรื่องแตเนือ้หาขาดไปบางตอน  สามารถใชน้ําเสียง  
การแสดงออกสีหนา ทาทาง  การเคลื่อนไหวไดตรงตามเนื้อหาเรื่องบอยคร้ัง   
เสียงดัง ฟงชัดเจนเกือบตลอดการเลาเรื่อง  สายตามองไปที่ผูฟงบางจุดขณะเลาเรื่อง 

2 
 

................. 
เลาเรื่องราวโดยไมมีลําดับ  ขณะเลาเรื่องไมมีการใชน้ําเสยีง การแสดงออกสีหนา  
ทาทางการเคลื่อนไหวตามเนือ้หาเรื่อง  เสียงเบา ฟงไมรูเร่ือง  สายตาไมมองไปที่ 
ผูฟงเลย 

1 
 

.................. 
 
2.2 แบบประเมินผลการนําเสนองาน 
 

เกณฑการประเมิน คะแนน 
นําเสนอขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล นาสนใจ มีลําดับ  พูดนําเสนอไดตรงตาม
หัวขอ และมีความเขาใจในหวัขอที่ตนเองนาํเสนอไดดีมาก  น้ําเสียงพดูชัดเจน
เพียงพอที่ทําใหผูฟงทุกคนไดยินตลอดการนําเสนอ 

3 
 

.................. 
นําเสนอขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล  มีลําดับพอที่ผูฟงติดตามได   
พูดนําเสนอไดตรงตามหัวขอ และมีความเขาใจในหวัขอที่ตนเองนําเสนอบางสวน 
น้ําเสียงพูดชดัเจนเพยีงพอทีท่ําใหผูฟงทุกคนไดยนิเกือบตลอดการนําเสนอ 

2 
 

................. 
นําเสนอขอมูลโดยไมการเรยีงลําดับ ทําใหผูฟงไมเขาใจในสิ่งที่นําเสนอ   
พูดนําเสนอไมตรงตามหัวขอ และไมมีความเขาใจในหวัขอที่ตนเองนําเสนอ    
น้ําเสียงพูดไมมีความชัดเจนเพียงพอ น้ําเสียงเบามากทําใหยากตอการฟง 

1 
 

.................. 
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2.3 แบบประเมินผลการทํางานรวมกนั 
 

เกณฑการประเมิน คะแนน 
แสดงความคิดที่เปนประโยชนเสมอขณะทาํงานรวมกนั รูจักฟงความคิดเห็นของ
คนอื่นๆ จดจออยูกับงาน ควบคุมตนเองไดดีตลอด ผลงานสําเร็จตามเวลาและ
แผนงานทีว่างไว 

3 
 

................. 
แสดงความคิดที่เปนประโยชนและฟงความคิดเห็นผูอ่ืนเปนบางครั้งขณะทํางาน
รวมกัน  และปฏิบัติตัวที่ทําใหกลุมทํางานลําบากเปนบางครั้ง  จดจออยูกับงานเปน
บางครั้ง สมาชิกในกลุมตองคอยกระตุนใหทํางานเปนบางครั้ง  ผลงานสําเร็จตาม
เวลาแตไมตรงตามแผนงานที่วางไว 

2 
 
 

................. 
แสดงความคิดที่เปนประโยชนนอยมากขณะทํางานรวมกนั  ไมพยายามฟงความ
คิดเห็นของคนอื่นๆ และปฏิบัติตัวที่ทําใหกลุมทํางานลําบากบอยครั้ง  ไมจดจออยู
กับงาน ปลอยใหคนอื่นทํางานแทน ผลงานไมสําเร็จตามเวลาและแผนงานที่วางไว 

1 
 

.............. 
 
2.4 แบบประเมินผลการวาดรูประบายส ี
 

เกณฑการประเมิน คะแนน 
วาดรูป ระบายสีไดตามหวัขอที่กําหนด บอกสิ่งที่ตนวาดได อธิบายรายละเอียดของ
งาน ไดชัดเจน  ผลงานแสดงใหเห็นถึงการริเร่ิมสรางสรรค เก็บรักษาอปุกรณและ
ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานไดอยางเรยีบรอยโดยปราศจากการเตือน 

3 
 

............ 
วาดรูป ระบายสีไดตามหวัขอที่กําหนด บอกสิ่งที่ตนวาดได อธิบายรายละเอียดของ
งาน กระบวนการทํางานของตนเองไดไมชัดเจน  ผลงานแสดงใหเหน็ถึงการ
ลอกเลียนแบบแตยังคงเห็นความพยายามในการริเร่ิมสรางสรรค เก็บรักษาอุปกรณ
และทําความสะอาดพื้นทีท่ํางานไดจากการเตือน 

2 
 
 

........... 
วาดรูป ระบายสีไมตรงตามหวัขอที่กําหนด บอกสิ่งที่ตนวาดไมได ไมสามารถ
อธิบายรายละเอียดของงาน   ผลงานแสดงใหเห็นถึงลอกเลียนแบบ ไมรูจักเก็บรักษา
อุปกรณและทาํความสะอาดพื้นที่ทํางานแมจะมีการเตือน 

1 
 

........... 
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2.5 แบบประเมินผลการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 

เกณฑการประเมิน คะแนน 
เคลื่อนไหวทกุสวนตางๆ ของรางกายไดเดนชัด ใชอุปกรณที่จัดเตรียมไวได
สอดคลองกับจังหวะและเนือ้เพลงตลอด  สามารถแสดงสีหนา ทาทางประกอบ
จังหวะ เนื้อเพลง คําสั่งไดตลอดการเคลื่อนไหว   

3 
 

........... 
เคลื่อนไหวแคบางสวนของรางกาย  พยายามใชอุปกรณทีจ่ัดเตรียมไวให
สอดคลองกับจังหวะและเนือ้เพลง  สามารถแสดงสีหนา ทาทางประกอบจังหวะ 
เนื้อเพลง คําสั่งไดบางสวนของการเคลื่อนไหว  

2 
 

........... 
เคลื่อนไหวรางกายซ้ําๆ ที่สวนเดียว ไมพยายามใชอุปกรณที่จัดเตรียมไวให
สอดคลองกับจังหวะและเนือ้เพลง  ไมสามารถแสดงสีหนา ทาทางประกอบ
จังหวะ เนื้อเพลง คําสั่งได   

1 
 

........... 
 
2.6 แบบประเมินการประดษิฐช้ินงานตางๆ 

 
เกณฑการประเมิน คะแนน 

ประดิษฐช้ินงานไดตรงตามหวัขอ บอกเลาถึงกระบวนการทํางานไดอยางชัดเจน 
ใชวัสดุที่จดัเตรียมไวอยางหลากหลาย  มุงไปที่การทําชิน้งานไดตลอด ไมรบกวน
ผูอ่ืน ผลงานแสดงถึงความริเร่ิมสรางสรรค ทํางานไดสําเรจ็ตามแผนงานที่วางไว 

3 
 

................. 
ประดิษฐช้ินงานไดตรงตามหวัขอ บอกเลาถึงกระบวนการทํางานไดไมชัดเจน 
เลือกใชวัสดุซํ้าๆ  ไมหลากหลาย ตองคอยกระตุนใหทํางานบางครั้ง รบกวนผูอ่ืน
เปนบางครั้ง ผลงานแสดงถึงการลอกเลียนแบบแตยังคงเห็นความพยายามในการ
ริเร่ิมสรางสรรค ทํางานเกือบสําเร็จตามแผนงานที่วางไว 

2 
 
 

................. 
ประดิษฐช้ินงานไมตรงตามหัวขอ ไมสามารถบอกเลาถึงกระบวนการทาํงาน ไมใช
วัสดุที่จัดเตรียมไว  รบกวนผูอ่ืนบอยครั้ง ไมสนใจงานของตนเอง  ผลงานแสดงถึง
การลอกเลียนแบบงานผูอ่ืน  ทํางานไมสําเร็จตามแผนงานที่วางไว 

1 
 

................. 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางหนวยการเรียนรู  
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หนวยการเรียนรู 1: รูจักกันกอนนะ 
 

หนวยการเรียนรู 1: รูจักกันกอนนะ โยนิโสมนสิการ 
กิจกรรมการเรียนรู 1: มือแหงความรัก คิดเราคุณธรรม  

กิจกรรมการเรียนรู 2: ฉันชื่อ...และเธอหละ       คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

กิจกรรมการเรียนรู 3:  มาโรงเรียนทําไมนะ คิดเราคุณธรรม  

กิจกรรมการเรียนรู 4:  โรงเรียนของเรา คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 
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รูจักกันกอนนะ         
 สาระสําคัญ

เรามาโรงเรียนเพราะความรักของพอแมท่ีอยากใหเรามีความรู  
เปนคนดีและ ไดเจอเพื่อนใหม ครูใหม 

สถานท่ีและทุกคนในโรงเรียนลวนมีความสําคัญ

แผนภูมิสรุปหนวยการเรียนรู : รูจักกันกอนนะ

ส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรู       การจัดหองเรียน

บทบาทเด็ก

การมีสวนรวมระหวางบานและ
โรงเรียน

บทบาทครู

คิดเราคุณธรรม
Key Questions  :  หนูรูสึกบางอยางไร
กับการมาโรงเรียน
Key activity : การดฝามือแหงความรัก

การคิดแบบจําแนกแจกแจง                 
(โดยสวนประกอบ)

Key activity : ปายนิเทศสมาชิกหอง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. เด็กมีความรูสึกท่ีดีตอการมาโรงเรียนและมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน คร ูในโรงเรียน
(มฐ  2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.2,มฐ  4.1, มฐ 5.2,
มฐ 7.2,มฐ 8.1, มฐ 9.1, มฐ  10.6, 
มฐ 10.7 )

กิจกรรม 
1. กิจกรรม “มือแหงความรัก”

- เลานิทานหุนมือแมหมีลูกหมี เรื่อง “มือแหง
ความรัก” และทําการดมือแหงความรักใหพอแม
2. กิจกรรม “หนูมาโรงเรียนทําไมนะ”

- เลานิทานหนูนิดไมอยากมาโรงเรียน” “เรามี
เพื่อนไวทําไมนะ” เลนเกมเรารักกัน เกมหอคอย

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
2.เด็กรูจักช่ือตนเอง เพื่อน ครูและบอก 
สัญลักษณของตนเองได (มฐ  2.1, มฐ 2.2,
มฐ 5.2, มฐ  5.3, มฐ  10.1)

3. เด็กสามารถจําแนกสีและรูปทรงของสิ่ง
ตางๆได (มฐ  2.2, มฐ 10.1, มฐ  10.7)

4. เด็กรูวาตนเอง เพื่อน ครู  ส่ิงของและ
สถานท่ีตางๆ เปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 
และทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกัน 
(มฐ  2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1,มฐ  5.3, มฐ  8.1,
มฐ 9.1,มฐ 10.1, มฐ 11.1, มฐ 12.1)

กิจกรรม
1. กิจกรรม “ฉันช่ือ...แลวเธอหละ”

- รองเพลงทําทาประกอบการสวัสดี เลน
เกมแนะนําชื่อ  ทายรูปภาพสัญลักษณของ
ตนเองและเพื่อน
2. กิจกรรม “โรงเรียนของเรา”

- เลนเกมคนหาภาพสัญลักษณประจําตัว
เด็กตามสถานท่ีตางๆ ในโรงเรียน  แบงกลุม
ปนแปงโด หัวขอ “โรงเรียนของเรา” จัดทํา
ปายนิเทศสมาชิกหอง

ปรโตโฆสะ

โยนิโสมนสิการ

ส่ือส่ิงพิมพ : นิทาน “มือแหงความรัก” “หนู
นิดไมอยากมาโรงเรียน” “เรามีเพื่อนไว
ทําไมนะ” กระดาษการดขนาด 5”x6”
กระดาษสีโปสเตอรออนและแข็งสีตาง  ๆ 
บัตรภาพวาดสัญลักษณ  รูปถายเด็กและครู   
กระดาษบรูพ  ใบงานกิจกรรม “จดหมายจาก
พี่หมี”
ส่ือเทคโนโลยี : ซีดีเพลง “สวัสดี สวัสดีเธอ
จา” “โรงเรียนของเรา” วิทยุ
ส่ือจากวัสดุ ของจริง ส่ือธรรมชาติ : หุนมือ
หมีแมลูก  สีโปสเตอร  ลูกบอล ฉากกั้น  ปาย
นิเทศสี  กาว กรรไกร ดินสอ สีไม สีเทียน สี
เมจิก  บล็อกไมรูปทรงและสีตาง  ๆ แปงโด

การจัดโตะท่ีน่ังในหองเรียน : จัดโตะท่ีน่ังในลักษณะท่ีไมเปน
ทางการเพื่อสรางบรรยากาศเปนกันเอง  ในกิจกรรมกลุมใหญ 
จัดใหเด็กน่ังกับพื้น น่ังเปนครึ่งวงกลม หรือวงกลมยืดหยุนตาม
กิจกรรม  ในกิจกรรมกลุมยอยใหเด็กน่ังจับกลุมทํางานกับพื้น
การจัดมุมการเรียนรูและการตกแตงหองเรียน : จัดเตรียม
หนังสือ ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อน หนาท่ีความ
รับผิดชอบของเด็ก  ตกแตงหองเรียนโดยใชกระดาษสีรูปทรง
ตางๆ และใหนําผลงาน เชน ปายนิเทศสมาชิกหอง ไปตกแตง
หองเรียน

จัดบรรยากาศท่ีเปนกันเอง อบอุน ใช
คําถามใหเด็กไดฝกคิด เชน การคิดในทาง
ท่ีดีและเกิดประโยชนตอตนเอง เชน มา
โรงเรียนเด็ก  ๆไดทําอะไรบาง รูสึก
อยางไรกับการมาโรงเรียน เปนตัวแบบท่ีดี
ในการแสดงออกถึงการมีความสุขกับการ
มาโรงเรียน ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ
ไพเราะ 

ใหเด็กนําผลงานจากกิจกรรม “มือแหง
ความรัก” เปนของขวัญวันเปดเรียนใหแกพอ
แม  ทําสารสัมพันธถึงผูปกครอง โดยมี
ประเด็นคําถามและกิจกรรมใหผูปกครองได
พูดคุยกับเด็กเชน หนูรูสึกอยางไรกับ
โรงเรียน  หนูเห็นอะไรบางท่ีโรงเรียน ทําไม
หนูตองไปโรงเรียน

ในงานเดี่ยวเด็กจะไดฝกการทํางานตาม
แผนงานท่ีตนวางไวใหสําเร็จ ความ
รับผิดชอบ และสามารถบอกเลาสิ่งท่ีตน
ทําได เชน มือแหงความรัก  ในงานกลุม  
เชน การทําปายนิเทศสมาชิกหอง เด็กท่ีมี
ความสามารถมากกวาตองรูจักชวยเหลือ
เพื่อนท่ีมีความสามารถดอยกวาโดยไดรับ
คําแนะนําจากครู
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หนวยการเรียนรู : รูจักกันกอนนะ 
 

มวลประสบการณ        กาวแรกของชีวิต เร่ือง                              ตัวเรา 

ระดับชั้น                      อนุบาลปที่ 1 
โรงเรียน                       อนุบาลบานฝนด ี

สัปดาหท่ี                       1-2    (8 วัน) 
ผูสอน............................................................. 

 
แนะนําหนวยการเรียนรู 

ในชวงแรกของการเปดเทอม เด็กๆ จะมีความวิตกกังวล  ความกลัวกับการที่จะตองหาง
จากพอแม ผูปกครอง และกบัการที่จะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ ดังนั้นหนวย
การเรียนรูนี้ เด็กๆ จะไดฝกทักษะการคิดเราคุณธรรมและการคิดจําแนกแจกแจง (โดย
สวนประกอบ) โดยผานกิจกรรมการเลานิทาน เกม  กจิกรรมศิลปะ การเยี่ยมชมโรงเรียน ฯลฯ 
เพื่อที่จะทําใหเด็กๆ ไดรูสึกผอนคลายความกังวล ความกลัวตางๆ ใหเด็กไดเรียนรูถึงการปรับตัว
กับโรงเรียน เพื่อน ครู ฯลฯ ใหมีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียน และรับรูวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียนแหงนี ้

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง มาตรฐานและตัวบงชี ้ โยนิโสมนสิการ 
1. เด็กมีความรูสึกที่ดีตอการมา
โรงเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อน ครู ในโรงเรียน 
 

มฐ 2.1, มฐ 2.2, มฐ 3.2 
มฐ 4.1, มฐ 5.2, มฐ 7.2, 
มฐ 8.1, มฐ 9.1, มฐ 10.6,  
มฐ 10.7 

คิดเราคุณธรรม 

2.เด็กรูจักชื่อตนเอง เพื่อน ครูและ
บอกสัญลักษณของตนเองได   
 

มฐ  2.1, มฐ 2.2, มฐ 5.2,  
มฐ  5.3, มฐ 10.1 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

3. เด็กสามารถจําแนกสีและรูปทรง
ของสิ่งตางๆได 
 

มฐ  2.2, มฐ 10.1, มฐ 10.7 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

4. เด็กรูวาตนเอง เพื่อน ครู  ส่ิงของ
และสถานที่ตางๆ เปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียนและทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบรวมกัน   

มฐ  2.1, มฐ 2.2, มฐ 4.1 
มฐ  5.3, มฐ  8.1, มฐ 9.1 
มฐ 10.1, มฐ 11.1, มฐ 12.1 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 
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การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู (ปรโตโฆสะ) 
 

1. การจัดหองเรียน 
 การจัดโตะท่ีนัง่ในหองเรียน : เนื่องจากหนวยการเรียนนี้เปนหนวยแรกของการ

เปดเทอม เดก็ๆ ตองการเวลาในการปรับตวัและอยูในบรรยากาศที่อบอุนเปนกนัเอง ดงันั้นในการ
จัดโตะทีน่ั่งควรเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ  ในกิจกรรมกลุมใหญ จดัใหเด็กนั่งกับพื้น นั่งเปนครึ่ง
วงกลม หรือวงกลมยืดหยุนตามกิจกรรม   จัดที่นั่งใหสลับอายุและเพศของเด็ก หรือในกิจกรรมกลุม
ยอยใหเดก็นั่งจับกลุมทํางานกับพื้นหองเรียน   

 การจัดมุมการเรียนรูและการตกแตงหองเรียน : ในมุมหนังสือใหจดัเตรียมหนังสือ 
นิทาน ส่ือส่ิงพิมพไวสําหรับเด็ก โดยมีเนือ้หาเกีย่วกับโรงเรียน เพื่อน หนาที่ความรบัผิดชอบของ
เด็ก  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวและตวัเด็ก ครูตกแตงหองเรียนโดยใชกระดาษสี
ตางๆ มาตัดเปนรูปวงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหลี่ยม มาติดที่ผนังหองเรียน  และใหนําผลงานที่เด็กทําใน
หนวยการเรยีนรูนี้ เชน รูปวาด “โรงเรียนของเรา”  ปายนิเทศสมาชิกหอง ไปตกแตงหองเรียนโดย
ใหครูและเด็กชวยกันวางแผนและตกแตง 

 
2. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู 
 สื่อสิ่งพิมพ : นิทาน “มือแหงความรัก”  “หนูนดิไมอยากมาโรงเรียน”  “เรามีเพื่อน

ไวทาํไมนะ”   กระดาษการดขนาด 5x6”  กระดาษสีโปสเตอรออนและแข็งสีตางๆ  บัตรภาพวาด
สัญลักษณ  รูปถายเด็กและครู   กระดาษบรูพ  ใบงานกจิกรรม “จดหมายจากพี่หม”ี 

 สื่อเทคโนโลยี : ซีดีเพลง “สวสัดี สวัสดีเธอจา”  “โรงเรียนของเรา”   วทิย ุ
 สื่อจากวัสดุ ของจริง สื่อธรรมชาต ิ: หุนมือหมีแมลูก  สีโปสเตอร  ลูกบอล ฉาก

กั้น  ปายนิเทศสี  กาว กรรไกร ดินสอ สีไม สีเทียน สีเมจิก  บล็อกไมรูปทรงและสีตางๆ  แปงโด 
 
3. บทบาทครู 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเด็กคลายกังวล รูสึกดีตอการมาโรงเรียน 

เชน การเลานทิาน การเลนเกม การทํากิจกรรมรวมกัน ใหอิสระเดก็ในการทํางาน เชน วาดรูป ทํา
ปายนิเทศ  กระตุนใหเดก็ทํากิจกรรมตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยใชคําถามใหเด็ก
ไดฝกคิดในทางที่ดแีละเกิดประโยชนตอตนเอง เชน มาโรงเรียนเดก็ๆ ไดทําอะไรบาง รูสึกอยางไร
กับการมาโรงเรียน ถาไมมาโรงเรียนเราจะเปนอยางไร ฯลฯ และใชคําถามที่ใหเดก็ไดฝกคิดจําแนก
แจกแจง เพื่อใหเด็กเรียนรูวา วัตถุ ส่ิงของ สถานที่ รวมถึงตัวบุคคลตางก็มีหนาที่ มีสวนประกอบทีม่ี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เชน ในโรงเรียนเด็กๆได พบเจอใครหรือเหน็อะไรบาง  มใีครและ
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อะไรบางอยูในหองเรียนแตละคนมีหนาทีอ่ะไร เกีย่วของกับเราอยางไร สัญลักษณของเราและ
เพื่อนคืออะไร มีไวทําไม   นอกจากนี้ครูตองเปนตัวแบบที่ดีในการแสดงออกถึงการมีความสุขกับ
การมาโรงเรียน ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพไพเราะ  

 
4. บทบาทเด็ก 
 ในหนวยการเรียนนี้เด็กจะไดฝกทั้งการทํางานเดี่ยวและงานกลุม ในงานเดี่ยวเด็ก

จะไดฝกการทาํงานตามแผนงานที่ตนวางไวใหสําเรจ็ ความรับผิดชอบ และสามารถบอกเลาสิ่งที่ตน
ทําได เชน มือแหงความรัก  โรงเรียนของเรา  สําหรับในกิจกรรมกลุม  เชน การทําปายนิเทศสมาชิก
หอง เกมหอคอย เด็กที่มีความสามารถมากกวาตองรูจกัชวยเหลือเพื่อนที่มีความสามารถดอยกวา
โดยไดรับคําแนะนําจากคร ู

 
5. การมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน  (Home connection) 

  1. ใหเดก็นําผลงานจากกจิกรรม “มือแหงความรัก” เปนของขวัญวันเปดเรียน
ใหแกพอแม และใหเด็กมาบอกเลาเรื่องราว ความรูสึกของพอแมและตนเองเกีย่วกับของขวัญที่ทํา
ขึ้นใหเพื่อนๆ และครูฟง 
  2. ทําสารสัมพันธถึงผูปกครอง รายงานถึงสิ่งที่เด็กไดเรียนรูในหนวยการเรียนรูนี้ 
พรอมมีคําถามชวนคิดเพื่อใหพอแม ผูปกครอง ไดพูดคยุกบัเด็กในประเด็นดังนี ้
   - โรงเรียนชื่ออะไร ในโรงเรียนเดก็ๆ เห็นอะไรบาง หองเรียนสถานที่
ตางๆในโรงเรียนเปนอยางไร 
   - เพื่อนๆ และครูช่ืออะไร เดก็ชอบเพื่อนคนไหนมากที่สุด เพราะอะไร 

- เด็กรูสึกอยางไรกับโรงเรียน ครูและเพื่อนใหม  
   - ทําไมเดก็ๆ ตองมาโรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียน 
 

 
กิจกรรม 

 
ความรู ทักษะที่ได 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

วันท่ี 1   กิจกรรม “มือแหงความรัก” 
   1. ครูเลานิทานหุนมือ เร่ือง “มือแหงความรัก”  
เร่ืองราวเกีย่วกับความกลวัของลูกหมีในการไป
โรงเรียนวันแรก  จากนัน้สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียน ความรักของพอและ
แมที่มีตอเดก็จงึอยากใหเดก็ๆมาเรียนหนังสือเพื่อ
จะไดมีความรูและเปนเด็กด ี
    2.  ใหเดก็แตละคนพิมพฝามือของตนเองลง
บนกระดาษ  จากนั้นครูแจกหัวใจกระดาษใหเดก็
นําไปติดตรงกลางฝามือ และใหตกแตงวาดรูป
ระบายสีตามจนิตนาการ บอกเด็กๆ วา ส่ิงที่เด็ก
ทําจะเปนของขวัญแทนความรักของเด็กทีม่ีตอ
พอแม  ใหเดก็นําผลงานของตนใหพอแมและเลา
นิทานที่ตนไดฟงในวันนี้ และในวันรุงขึ้นใหเด็ก
มาบอกเลาเรื่องราว ความรูสึกที่นําของขวญัไป
ใหพอแม 

 
- เด็กรูวาเพราะความ
รักของพอแมที่อยาก
ใหเรามีความรูเปนเดก็
ดี จึงใหเรามาโรงเรียน 
- เด็กมีทกัษะการใช
กลามเนื้อมือ 
-เด็กจําแนกสแีละ
รูปทรงได 

 
คิดเราคุณธรรม 

วันท่ี  2-3  กิจกรรม “ฉันชื่อ...และเธอหละ” 
    1. รองเพลงพรอมทําทาประกอบ “ สวัสดี 
สวัสดีเธอจา” รวมกัน จากนัน้เลนเกม “ฉันชื่อ...
และเธอหละ” โดยโยนลูกบอลใหเด็กแตละคน 
ถาลูกบอลตกที่ใครใหพดูวา “ฉันชื่อ...”  และทุก
คนก็พูดพรอมกันวา “...คือเพื่อนของเรา” ทํา
เชนนี้จนครบทุกคน 
    2. เลนเกม “ใครหายไปนะ”  ใหเดก็นั่งเปนครึ่ง
วงกลม  และทบทวนชื่อเพื่อนแตละคน  นาํฉาก
กั้นมาวางไวตรงหนาเดก็ๆ ใหทุกคนหลับตา  

 
-เด็กรูจักชื่อเพือ่นและ
ครู และสัญลักษณของ
ตนเอง 
-เด็กจําแนกสแีละ
รูปทรงของวัตถุส่ิงของ  
- เด็กมีทกัษะการ
สังเกตและเลยีนแบบ 
- เด็กมีทกัษะในการ
เคลื่อนไหวรางกาย 

 
คิดจําแนกแจกแจง  
(โดยสวน
ประกอบ) 
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กิจกรรมการเรียน 
 

 
กิจกรรม 

 
ความรู ทักษะที่ได 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

จากนั้นครูนาํเด็ก 1 คน มายนืแอบที่หลังฉาก
กั้น  จากนั้นใหทุกคนลืมตา และถามเด็กๆ วา
เพื่อนเราคนไหนหายไป  ใหเด็กทายและเฉลย  
ทําเชนนี้จนครบทุกคน 
      3.  ครูแสดงบัตรภาพสัญลักษณใหเด็กๆ ดู 
ถามเด็กวา “ภาพที่เห็นคือรูปอะไร” ถามตอบ
เกี่ยวกับสีและรูปทรงของภาพที่เห็น ใหเดก็
สังเกตวาสิ่งเหลานี้มีอยูในหองเรียนของเรา
หรือเปลา  หรือสามารถเห็นอยูที่ไหนไดบาง  
จากนั้นบอกเดก็ๆ วารูปภาพเหลานี้จะเปน
สัญลักษณของเด็กๆ  แจกภาพสัญลักษณใหแต
ละคน ถามเดก็ๆ วาไดสัญลักษณอะไร มีสีและ
รูปทรงอยางไร  ครูอธิบายถึงความสําคัญของ
การมีสัญลักษณของแตละคน  และ ใหเดก็วาด
รูปตามแบบบตัรภาพสัญลักษณของตนเอง 

  

วันท่ี 4-5  กิจกรรม “มาโรงเรียนทําไมนะ” 
    1.  เลานิทาน “หนูนดิไมอยากมาโรงเรยีน”  
ถามตอบเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง เชน “ทําไมหนนูดิ
มาอยากมาโรงเรียน”   “เกิดอะไรขึ้นเมื่อหนนูิด
ไมมาโรงเรียน”  ถามเด็กๆ วาอยากเปนแบบ
หนูนดิหรือไม ถาไมอยากจะตองทําอยางไร 
      2. เลนเกม “เรารักกัน” ครูใหเดก็จับคูกนั 
และใหแตละคูยืนบนกระดาษที่มขีนาดใหญ
พอที่เด็กสองคนสามารถยืนได และพับใหมี
ขนาดเล็กลงเรือ่ยๆ จนเหลือคูเด็กสุดทาย   
 

 
-เด็กรูสึกดีตอการมา
โรงเรียนและมี
ความสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อนและคร ู
- เด็กรูความสําคัญของ
การมาโรงเรียนและการ
มีเพื่อน   
 

 
คิดเราคุณธรรม 
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กิจกรรมการเรียน 
 

 
กิจกรรม 

 
ความรู ทักษะที่ได 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

โดยมีกตกิาวาจะทําวิธีใดกไ็ดที่ยืนบนกระดาษ
ไดนานที่สุด โดยไมใหเทาแตะพื้นหอง   หลัง
เลนเกม ถามเด็กๆ วา “ทําอยางไรถึงจะยนือยู
บนกระดาษไดนานที่สุด”  
      2. เลานิทาน “เรามีเพื่อนไวทําไมนะ” ถาม
ตอบเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง เหตุการณที่เกิดขึน้กบั
หมีเจบี    เลนเกม “หอคอย”  แบงเด็กเปนกลุม
ละ 4 คน  แจกบล็อกไมรูปทรงตางๆ คนละ 2  
อัน ใหเด็กชวยกันตอบล็อกไมใหอยูในแผน
วงกลมจนสําเร็จ ใหแตละกลุมมานําเสนอวา
ทําไมจึงชวยกนัตอบล็อกจนสําเร็จได ครูสรุป
ส่ิงที่เด็กนําเสนอ  ครูถามเด็กๆ วาจากการที่เรา
มาโรงเรียนตั้งหลายวนัแลว เด็กๆ รูสึกอยางไร
บางกับโรงเรียน เพื่อน ครู และเด็กๆ ไดทํา
อะไรบางเมื่อมาโรงเรียน 

- เด็กสามารถถายทอด
ความรูสึกของตนเอง
ใหคนอื่นเขาใจได 
- เด็กมีทกัษะการฟง
และมีมารยาทในการ
ฟง 
- เด็กมีทกัษะในการ
ลําดับความและ
คาดคะเนเหตกุารณได 
-เด็กมีทกัษะในการทรง
ตัวรางกาย 
- เด็กมีทกัษะในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

วันท่ี 6-8     กิจกรรม “โรงเรียนของเรา” 
        1.  เคลื่อนไหวประกอบเพลง “โรงเรียน
ของเรา”  สนทนาเกีย่วกับโรงเรียนบานฝนดี
จากนั้นเลนเกม “มันหายไปไหนนะ” ครูนํา
ภาพสัญลักษณของเด็กบางคนไปซอนไวตาม
สถานที่ตางๆ ของโรงเรียน เชน บริเวณเสาธง  
หองน้ํา สนามเด็กเลน  หองครูใหญ  หองครัว 
หองเรียนอืน่ๆ จากนั้นใหเดก็ชวยกันดูวาภาพ
สัญลักษณของใครหายไป  ครูและเด็กชวยกนั 
 

 
- เด็กมีทกัษะการฟง
และเคลื่อนไหวรางกาย 
- เด็กมีทกัษะการสังเกต 
สํารวจสิ่งแวดลอม 
 

 
คิดจําแนกแจกแจง
(โดยสวนประกอบ) 
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กิจกรรมการเรียน 
 

 
กิจกรรม 

 
ความรู ทักษะที่ได 

การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

หาภาพสัญลักษณนัน้ตามจดุตางๆของ
โรงเรียน  ครูและเด็กทกัทายบุคคลตางๆ ใน
โรงเรียนพรอมๆ กับการสังเกตรูปลักษณของ
สถานที่ อาคาร และอธิบายใหเด็กรูความสําคัญ
ของสถานที่ตางๆ   หลังจากการหาภาพ
สัญลักษณ สนทนากับเดก็เกีย่วกับสิ่งที่เด็กได
พบเห็น อภิปรายถึงความสําคัญของบุคคล 
สถานที่ตางๆ ในโรงเรียน  ครูแบงกลุมคละ
อายุ 4-5 คน ใหเด็กปนแปงโด “โรงเรียนของ
เรา”  
       2. ครูและเด็กชวยกันวางแผนการจัดทาํ
ปายนิเทศสมาชิกหอง โดยครูใชคําถามเชน 
“จะทําปายนิเทศเปนรูปอะไรดี”  “จะติดรูปแต
ละคนไวตรงไหน”   “ใครจะชวยทําอะไรได
บาง” ฯลฯ  จากนั้นชวยกันทาํปายนิเทศและ
นําไปติดในผนังหองเรียน  ครูใหเดก็พูดถึงการ
ทํางานรวมกนัจากนั้นครูสรุปวา “ทุกคนเปน
สวนสําคัญของการทํางานนี้  ถาขาดคนใดคน
หนึ่งไป ปายนเิทศก็คงไมเสรจ็” และทําใหงาน
ที่ทําสําเร็จไปดวยด ี

- เด็กมีทกัษะในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
- เด็กรับรูวาตนเอง เพื่อน 
ครู บุคคล ส่ิงของและ
สถานที่ตางๆ เปนสวน
หนึ่งของโรงเรียน  
- เด็กรูวาทุกคนใน
โรงเรียนมีหนาที่การ
ทํางานรับผิดชอบ
รวมกัน 
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การประเมินผลพัฒนาการ 
 
 วิธีการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมจากการสนทนา ถามตอบแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรมของเด็ก
เปนรายบุคคล  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  เชน นิทาน  รองเพลง เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ทําการด 
“ฝามือแหงความรัก”  ปนแปงโด “โรงเรียนของเรา”  การสํารวจสถานที่ตางๆ ในโรงเรียน  การทํา
ปายนิเทศสมาชิกหอง  เกมหอคอย  เกมเรารักกัน ฯลฯ  

2. พิจารณาจากกระบวนการทํางานและผลงานที่มอบหมายใหเด็กชวยกันทําในหนวยการ
เรียนรู “รูจักกันกอนนะ” คือ ปายนิเทศสมาชิกหอง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล   

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก  หนวยการเรยีนรู “รูจักกันกอนนะ” 
2. แบบประเมนิหนวยการเรยีนรู 
3. แบบประเมนิผลการทํางานรวมกนัในงาน “ปายนิเทศสมาชิกหอง”  
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
หนวยการเรียนรู “รูจักกันกอนนะ” 

 

                ช่ือ ด.ญ/ ด.ช. ....................................................................  ช้ัน ............  วันที่บันทึก......................................  
                คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมเด็กเพียงครั้งเดียว โดยสังเกตตลอดหนวยการ  
                     เรียนรูและประเมินเมื่อสิ้นสุดหนวย พรอมใหเหตุผลประกอบการประเมินในชองหมายเหตุ 

 

พฤติกรรม การคิด 
โยนิโสมนสิการ 

 

ผลการเรียนรู/พฤติกรรมเด็ก 
- + 

 
หมายเหตุ 

1. เด็กมีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียน 
 

   
 

การคิดเราคุณธรรม 

2. เด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครู     
 

3.เด็กรูจักช่ือตนเอง  เพื่อนและครู    
 

4. เด็กบอกสัญลักษณของตนเองได      
 

5. เด็กสามารถจําแนกสีของสิ่งตางๆได 
 

   

6. เด็กสามารถจําแนกรูปทรงของสิ่งตางๆ
ได 
 

   
 

การคิดจําแนก 
แจกแจง 

 (โดยสวนประกอบ) 

7. เด็กรูวาตนเอง เพื่อน ครู  สิ่งของและ
สถานที่ตางๆ เปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
และทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน 

  ***ประเมินรวมกับ “แบบประเมินผล
การทํางานรวมกนั” 

 

 
หมายเหตุ    พฤติกรรม –  หมายถึง  เด็กไมมีการแสดงพฤติกรรมนี้ 
     พฤติกรรม +  หมายถึง  เด็กมีการแสดงพฤติกรรม 
 

บันทึกพฤติกรรมเพ่ิมเติม 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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เรื่อง........................ หนวยการเรียนรู ..................... ระดับอนุบาล  ........................    ภาค .........   ปการศึกษา ..................  ผูประเมิน ...........................วันเดือนปที่ประเมิน ................ 

 
คําชี้แจง     กรุณาใสเครื่องหมาย  +  เมื่อเด็กมีการแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคนี้ 
     กรุณาใสเครื่องหมาย  -  เมื่อเด็กไมมีการแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคนี้ 

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา 

มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

……………
………….… 
 1.1

 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

1.  ชื่อ............                                

2. ชื่อ.............                                
3. ชื่อ.............                                
26. ชื่อ...........                                

 
บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

แบบประเมินหนวยการเรียนรู 
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แบบประเมนิผลการทํางานรวมกัน 
 

หนวยการเรียนรู   รูจักกันกอนนะ                 ชื่อผลงาน  ปายนิเทศสมาชิกหอง 

 

เกณฑการประเมิน  

ชื่อ-นามสกุล 
1 2 3 

1.ด.ช. ริว    
2. ด.ช. ดอม    
3. ด.ช. นิว    
4. ด.ช. หนูแดง    
5. ด.ช. ยูน    
6. ด.ญ. แนน    
7. ด.ญ. ใบตอง    
8. ด.ญ. ฝน    
9. ด.ช.อารม    
10. ด.ญ. มาลัย    
11. ด.ญ. ฟาง    
12. ด.ช. กบ    
13. ด.ช. พล    
14. ด.ช. หนุย    
15. ด.ญ. ปาน    
16. ด.ช. หมอก    
17. ด.ญ. โบว    
18. ด.ช. ตนน้ํา    
19. ด.ช. บี    
20. ด.ช. แฟม    
21. ด.ญ. แพรว    
22. ด.ช. กัน    
23. ด.ญ. ปุน     
24. ด.ญ. พิม    
25. ด.ช. เกง    
26. ด.ญ. ลูกพลับ    
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1 =   แสดงความคิดที่เปนประโยชนนอยมากขณะทาํงานรวมกัน  ไมพยายาม 
ฟงความคิดเหน็ของคนอื่นๆ และปฏิบัติตัวที่ทําใหกลุมทาํงานลําบากบอยครั้ง  ไมจดจออยูกับงาน 
ปลอยใหคนอืน่ทํางานแทน ผลงานไมสําเร็จตามเวลาและแผนงานที่วางไว 
 

2  =   แสดงความคิดที่เปนประโยชนและฟงความคิดเหน็ผูอ่ืนเปนบางครัง้ขณะทํางาน
รวมกัน  และปฏิบัติตัวที่ทําใหกลุมทํางานลําบากเปนบางครั้ง  จดจออยูกับงานเปนบางครั้ง สมาชิก
ในกลุมตองคอยกระตุนใหทํางานเปนบางครั้ง  ผลงานสําเร็จตามเวลาแตไมตรงตามแผนงานที ่
วางไว 

 
3  =  แสดงความคิดที่เปนประโยชนเสมอขณะทํางานรวมกัน เชน  “เราทําปายนิเทศเปน

รูป. . . ดีไหม”     “ใชกระดาษสี. . . ดีไหม”   “หนูขอติดรูปไวตรงนี้ไดไหม”   “หนูจะวาดรูป. . .ลง
บนปายนเิทศนะ”   รูจักฟงความคิดเหน็ของคนอื่นๆ จดจออยูกับงาน ควบคุมตนเองไดดีตลอด 
ผลงานสําเร็จตามเวลาและแผนงานที่วางไว 
 
หมายเหตุ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

 ผูประเมิน............................................ 
 
 วันท่ีประเมิน....................................... 
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หนวยการเรียนรู:  รูจักกันกอนนะ           กิจกรรมการเรียนรู:  ฉันชื่อ...และเธอหละ 

 
จดหมายจากลูกหมี 

 

เด็กๆ ชวยลูกหมี หารูปวงกลมหนอยครับ  ถาเจอแลวชวย
ระบายสีใหสวยๆ ดวยนะครบั  ขอบคณุครับ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 

กิจกรรมการเรียนรู 1:  มือแหงความรัก 
กิจกรรมการเรียนรู 2:  ฉันชื่อ...และเธอหละ       
กิจกรรมการเรียนรู 3:  มาโรงเรียนทําไมนะ 
กิจกรรมการเรียนรู 4:  โรงเรียนของเรา 
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                 กิจกรรมการเรียนรู  1:  มือแหงความรัก        ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                            ระยะเวลาสอน :  1  วัน        จํานวน :  1 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 
1. เด็กบอกเลาความรูสึก
ของตนเองที่มีตอการมา
โรงเรียนได    (มฐ 3.2, 
มฐ 9.1, มฐ 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุมใหญ  (35 นาที) 
      กอนเริ่มกิจกรรม ครู เปดเพลงเบาๆ ที่มีจังหวะสบายๆ เพื่อให
เด็กคลายความรูสึกกังวล  และรูสึกเปนกันเองกับบรรยากาศใน
หองเรียน   
1. ครูใหเด็กนั่งกับพื้นเปนครึ่งวงกลม  โดยครูนั่งบนเกาอี้อยูตรง
กลางขางหนาเด็กๆ  
2.  ครทูักทายเด็ก แนะนําตัวเอง และแนะนําหุนมือลูกหมีใหเด็กๆ 
รูจัก บอกกับเด็กๆ วาลูกหมีก็มาโรงเรียนเปนวันแรกเหมือนกับ
เด็กๆ ครูสนทนากับลูกหมีวา “รูสึกอยางไรกับการมาโรงเรียนวัน
แรก”  ลูกหมีตอบครูวา “กอนมาโรงเรียนลูกหมีก็รูสึกกลัวและ
คิดถึงพอแม  แตตอนนี้ลูกหมีรูสึกดีขึ้นแลว” ครูถามเหตุผลวาทําไม
ลูกหมีจึงรูสึกดีขึ้น จากนั้นลูกหมีก็เลาเหตุการณ คําพูดที่ตนเองคุย
กับแมหมีกอนมาโรงเรียนใหเด็กๆและครูฟง  จากนั้นครูสนทนา
ถามตอบกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่แมหมีคุยกับลูกหมี 
3. หลังจากฟงเรื่องของลูกหมีจบแลว ครูสนทนาเกี่ยวกับความรัก
ของพอแม และเพราะความรักที่มีตอเด็ก จึงใหเด็กๆ มาโรงเรียน
เพื่อมาเรียนหนังสือจะไดมีความรู  ครูจะสอนใหทุกคนเปนเด็กดี 

 
 
 
 
-นิทาน “มือแหงความรัก” 
- หุนมือแมหมี ลูกหมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- สังเกตการตอบ
คําถามเกี่ยวกับนิทาน  
การบอกเลาความรูสึก
ในการมาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเราคุณธรรม 
 
 

-เมื่อถามเด็กๆ วา ตอน
แรกลูกหมีรูสึกอยางไร
กับการมาโรงเรียนวัน
แรก  เด็กๆ บอกไดวา 
กลัว ไมอยากมา
โรงเรียน และเมื่อถาม
ตอวา ตอนนี้ลูกหมี
รูสึกอยางไร เด็กๆ 
ตอบไดวา ไมกลัว 
อยากมาโรงเรียน  และ
เมื่อถามวาทําไม 
ลูกหมีไมกลัวแลว เด็ก
ตอบไดวาเพราะลูกหมี
ไดคุยกับแมหมี  

 

   รูจักกันกอนนะ 
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                กิจกรรมการเรียนรู 1: มือแหงความรัก        ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                                                         ระยะเวลาสอน :  1  วัน        จํานวน :  1 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
  
 
 
 
  2. เพื่อฝกทักษะการใช
กลามเนื้อมือผานการ
ทํางานศิลปะ (มฐ 2.1, 
มฐ 5.2) 
 
  3.  เด็กบอกชื่อสีได
ถูกตอง 3 สี คือ แดง 
เหลือง น้ําเงิน (มฐ 2.2) 
 
  4. เด็กบอกรูปทรง
วงกลม สี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยมและหัวใจได 
(มฐ 2.2, มฐ 10.7) 

 และใหเด็กแตละคนบอกเลาถึงความรูสึกของตนเองที่มีตอการมา
โรงเรียนวันแรกใหคุณพอคุณแมกัน  ทุกคนจะมีของขวัญไปใหคุณ
พอคุณแม 
กิจกรรมรายบุคคล  (25 นาที) 
1. ครูถามเด็กๆ วา เด็กๆ รักคุณพอคุณแมหรือไม  เพราะฉะนั้นเรา
มาแสดงความรักที่มีตอทานโดยการทําของขวัญในการมาโรงเรียน 

  2. ครูใหเด็กทําการด “มือแหงความรัก”  ใหเด็กแตละคนพิมพฝา
มือของตนเองลงบนกระดาษ  ใหเด็กเลือกสีพิมพตามความตองการ  
จากนั้นครูบอกวาจะใหเด็กนํากระดาษรูปหัวใจไปติดตรงกลางฝา
มือกระดาษ บอกเด็กๆ วานี่เปนหัวใจของเด็กๆ ที่จะนําไปใหคุณพอ
คุณแม  ครูหยิบกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยม  วงกลมและรูปหัวใจขึ้นมา
และใหเด็กทายวาอันไหนคือรูปหัวใจสีแดง  ครูอธิบายใหเด็กรูจัก
สัญลักษณแทนหัวใจวามีสีและรูปทรงแบบนี้  สีแดงเปนสีแหง
ความรัก หัวใจจึงมีสีแดง  จากนั้นครูเตรียมกระดาษรูปหัวใจสีตางๆ 
ไว เชน สีแดง เหลือง น้ําเงิน ชมพู เขียว  และบอกเด็กๆวาทุกคน
สามารถเลือกสีของหัวใจไดตามใจชอบและบอกเหตุผลดวยวา
ทําไมจึงเลือกสีนี้  ใหเด็กนําหัวใจไปติดที่กลางฝามือกระดาษ   

 
 
 
 
- กระดาษการดแข็ง 5x6” 
,สีโปสเตอร สีไม สีเทียน 
สีเมจิก, กาว,กรรไกร, 
กระดาษสีตัดเปนรูป
สี่เหลี่ยม วงกลมรูปทรง
หัวใจสีตางๆ 

 
 
 
 
- สังเกตการใชกลามเนื้อ
มือในการทําการด “มือ
แหงความรัก” 
-  เด็กบอกสีจากกระดาษที่
ครูตัดเปนรูปทรงตางๆ ได
ถูกตอง อยางนอย3 สี คือ 
สีแดง เหลือง น้ําเงินของ
กระดาษสี 
-เด็กบอกรูปทรงจาก
กระดาษที่ครูตัดเปน
รูปทรงตางๆ ไดถูกตอง 
เชน วงกลม สี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม หัวใจ 

 
 
 
 
-  เมื่อลูกหมีถาม
เด็กๆ วา เด็กๆ รูสึก
อยางไรกับการมา
โรงเรียนวันแรก 
เด็กๆ สามารถบอก
ความรูสึกไดเชน  
ชอบ สนุก อยากมา
โรงเรียน  มีเพื่อน
เยอะ  บางคนอาจ
ตอบวากลัว ไมชอบ 
ไมอยากมาโรงเรียน 

 

   รูจักกันกอนนะ 
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                 กิจกรรมการเรียนรู 1:  มือแหงความรัก        ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                              ระยะเวลาสอน:  1  วัน             จํานวน:  1 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรายบุคคล  (ตอ) 
ตกแตงวาดรูประบายสีตามจินตนาการ  นําผลงานของแตละคนมา
แสดงใหเพื่อนๆ ดู 
3. ครูใหเด็กนําผลงานของตนเองใหคุณพอคุณแม  และเลาเรื่องราว
ของลูกหมีที่ตนไดฟงในวันนี้  เลากิจกรรมที่ทํากับเพื่อนๆ และครู
ใหคุณพอคุณแมฟง   และบอกเด็กๆวาในวันพรุงนี้ เราจะมาบอกเลา
เรื่องราวที่เด็กๆ ไดนําของขวัญไปใหคุณพอคุณแม 
กิจกรรมเสริม 
        -ในการทําการด “มือแหงความรัก” ใหเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2-3  
ตัดกระดาษเปนรูปหัวใจดวยตนเอง และเขียนชื่อของตนเองและ
ขอความที่แสดงถึงความรักที่ตนมีตอพอแมลงในการด และ
นําเสนอใหเพื่อนๆ ฟง 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

   รูจักกันกอนนะ 
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                กิจกรรมการเรียนรู  2: ฉันชื่อ...และเธอหละ      ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                            ระยะเวลาสอน :  2  วัน             จํานวน :  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 
 
 
1. สามารถรองเพลงและ
เคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเนื้อเพลงได (มฐ 
2.1, มฐ 5.3) 
2. บอกชื่อตนเอง เพื่อน 
และครูได (มฐ 2.2, มฐ 
10.1) 
 
 

 

วันที่ 1 
กิจกรรมกลุมใหญ  (60 นาที) 
      กอนเริ่มกิจกรรมในวันนี้ ครูสนทนากับเด็กถึงสิ่งที่ใหเด็กทํา
เมื่อวานนี้ และใหเด็กบอกเลาเรื่องราวที่นําของขวัญไปใหคุณพอ
คุณแม  และถามเด็กๆ วา เด็กรูจักชื่อเพื่อนๆ หรือยัง วันนี้เราจะมา
ทําความรูจักเพื่อนๆของเราทุกคนกัน 
1. ใหเด็กยืนจับมือกันเปนวงกลม จากนั้นครูและเด็กรองเพลงและ
เคลื่อนไหวทาทางประกอบเนื้อเพลง “สวัสดี สวัสดีเธอจา”   
2. ใหเด็กยืนเปนวงกลมเชนเดิม  เปดเพลงเบาๆ  เลนเกมโยนบอล 
ถาลูกบอลตกไปอยูที่ใคร ใหพูดวา “ฉันชื่อ...” และใหทุกคนที่
เหลือพูดวา “...คือเพื่อนของเรา”  ใหครูเปนคนโยนบอลคนแรก
ไปที่เด็กคนใดคนหนึ่งจากนั้นก็ใหเด็กคนนั้นโยนตอไปใหเพื่อน
ทําเชนนี้จนครบทุกคน รวมทั้งโยนบอลใหครูดวย 
3. ใหเด็กนั่งเปนครึ่งวงกลม ครูและเด็กเลนเกม “ใครหายไปไหน
นะ” กอนเลมเกมครูโดยใหเด็กทบทวนชื่อเพื่อนแตละคน และให
สังเกตวาเพื่อนของเราอยูครบทุกคนหรือไม   ครูยกฉากกั้นมาวาง
ตรงหนาเด็กๆ บอกเด็กๆวาในเกมนี้ จะมีเพื่อนของพวกเรามาอยู 

 
 
 
 
 
 
-เพลง “สวัสดี สวัสดีเธอ
จา”   
-วิทยุ 
-ลูกบอล 
 
 
 
- ฉากกั้น 

 
 
 
 
 
 
- เด็กสามารถรรองเพลง
และเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อเพลงได 
 
-เด็กสามารถบอกชื่อ
ตนเอง  ชื่อครู  และชื่อ
เพื่อนไดอยางนอย  5  คน 
 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 
 
 
 
- เมื่อครูใหเด็กแต
ละคนบอกชื่อ
ตนเอง  เด็กสามารถ
บอกชื่อของตนเอง
ได 
 
- เมื่อถามวาเพื่อน
ของเราคนไหน
หายไป เด็กๆ 
สามารถบอกชื่อ
เพื่อนที่หายไปได
ถูกตอง 
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                 กิจกรรมการเรียนรู  2: ฉันชื่อ...และเธอหละ      ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                                                   ระยะเวลาสอน :  2  วัน             จํานวน :  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลังฉากกั้นนี้ ครูจะใหเด็กๆ พูดคุยตอบโตกับเพื่อนคนนี้และให
ทายวา “เพื่อนคนนี้คือใครเอย”  ครูใหเด็กทุกคนหันหลังและ 
หลับตา ครูนําเด็ก 1  คน  มายืนแอบที่หลังฉากกั้นและใหเด็กที่
เหลือหันกลับมาและลืมตา  ถามเด็กๆ วาลองดูสิวาเพื่อนเราคน
ไหนหายไป  ใหเด็กพูดคุยตอบโต และบอกชื่อเพื่อนที่หายไป ทํา
เชนนี้กับเด็กประมาณ 10 คน หรือจนครบทุกคนถาเด็กยังคงสนใจ
ในกิจกรรมนี้อยู 
 
วันที่ 2 
กิจกรรมกลุมใหญ  (35 นาที) 
    ครูทักทายเด็กๆ และสนทนาพูดคุยกับเด็กวาใครมาสงเด็กๆที่
โรงเรียน เด็กๆมาโรงเรียนอยางไร  และใหเด็กๆ  สังเกตวาวันนี้มี
เพื่อนคนไหนที่ยังไมมาโรงเรียนบาง จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรม 
 

  คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
-เมื่อครูถามเด็กๆ วารูปนี้
คืออะไร เด็กสามารถ
บอกได เชน รูปดินสอ 
เข็มหมุด  และเมื่อถามวา
มีสีอะไร รูปทรงอะไร 
เด็กสามารถบอกได  เชน 
มีสีแดง สีเขียว เปนรูป
วงกลม  สี่เหลี่ยม 
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3. เพื่อฝกทักษะการ
จําแนกสีและบอกชื่อสีได
เพิ่มขึ้น คือ สีเขียว สีชมพู 
สีสม สีฟา  (มฐ 2.2,  
มฐ 10.1, มฐ 10.7) 
4. เพื่อฝกทักษะการ
จําแนกรูปทรงวงกลม 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม  
(มฐ 2.2, มฐ 10.1,  
มฐ 10.7) 
5. บอกสัญลักษณของ
ตนเองได  (มฐ 2.2, 
มฐ 10.1) 
6. เด็กฝกทักษะการสังเกต
และเลียนแบบ  (มฐ  2.2, 
มฐ 5.2) 
 
 

1. ครูใหเด็กนั่งกับพื้นเปนครึ่งวงกลม  นําบล็อกสีและรูปทรง
ตางๆ  มาใหเด็กสังเกตและจับดู  ถามตอบเกี่ยวกับสีและรูปทรง
ของบล็อกที่เด็กกําลังสังเกตและถือจับอยู 
2.ครูนําบัตรภาพวาดที่จะใชเปนสัญลักษณแทนชื่อเด็กแสดงให
เด็กดูทีละภาพ  ถามเด็กๆวา “รูไหมวาภาพที่เห็นนี้คืออะไร” ถาม
ตอบเกี่ยวกับสีและรูปทรงของภาพแตละภาพ  ใหเด็กสังเกตวาสิ่ง
ที่เห็นในภาพเหลานี้มีอยูในหองเรียนของเราหรือไม  หรือถาไมมี
ในหองเรียนของเรา  สิ่งเหลานี้จะไปอยูที่ไหนไดบาง 
3. ครูบอกเด็กๆวารูปภาพเหลานี้จะเปนสัญลักษณแทนชื่อของ
เด็กๆ ครูแจกบัตรภาพสัญลักษณใหเด็กแตละคน  ถามเด็กแตละ
คนวาไดรูปภาพอะไร มีสีและรูปทรงอยางไร   
4.  ครูถามเด็กๆวา ทําไมเราตองมีสัญลักษณรูปภาพเหลานี้ดวย  
ครูอธิบายเด็กๆ ฟงวารูปภาพเหลานี้จะแทนชื่อของเด็กๆ เพราะ
เด็กๆ อาจจะอานชื่อของตนเองและชื่อเพื่อนยังไมได ภาพพวกนี้
จะทําใหเด็กจําไดงายขึ้นวาสิ่งของอันไหน ชิ้นไหนเปนของตนเอง
หรือของเพื่อน  จะไดหยิบใชไดถูกตองไมสลับกับเพื่อน 
 

- บล็อกสีและรูปทรงตางๆ   
 
 
-บัตรภาพสัญลักษณสําหรับ
ใหเด็กดู 
 

 

- สังเกตจากการพูดคุย 
ถามตอบและบอกสีและ
รูปทรงของบล็อก และ
รูปภาพสัญลักษณของ
ตนเองและของเพื่อนได 
เชน  รูปนี้มีสีแดง  เปน
วงกลม 
- เด็กบอกสัญลักษณ
แทนชื่อของตนเองได
ถูกตอง เชน ดินสอ  
เครื่องคิดเลข  เข็มหมุด  
เตารีด กุญแจ 

- เมื่อครูถามวา
สัญลักษณของหนูคือ
รูปอะไร เด็กสามารถ
บอกสัญลักษณของ
ตนเองไดถูกตอง เชน 
ของหนูเปนรูปดินสอ 

   รูจักกันกอนนะ 
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5. ครูแจกแกวน้ําใหเด็กคนละ 1  ใบ บอกเด็กๆ วาแกวน้ํานี้จะเปน
ของใชสวนตัวที่เด็กตองดูแลและรักษาไว จากนั้นใหเด็กๆ นําภาพ
สัญลักษณของตนเองไปติดขางแกวน้ํา และนําแกวน้ําไปเก็บที่เดิม  
กิจกรรมรายบุคคล  (25 นาที) 
1. ครูนําบัตรภาพสัญลักษณใสลงในตะกรา และใหเด็กมาหยิบ
บัตรภาพสัญลักษณของตนเอง  ครูใหเด็กสังเกตรายละเอียดของ
ภาพ จากนั้นใหเด็กลองวาดรูปภาพสัญลักษณของตนเองตามบัตร
ภาพที่หยิบไป  
2. ใหเด็กนําผลงานที่ตนเองวาดมาเสนอใหเพื่อนๆ ดู และบอกได
วาภาพที่วาดนี้คืออะไร 
กิจกรรมเสริม 
- หลังจากทํากิจกรรมรายบุคคลเสร็จแลว แยกกลุมเด็กอนุบาล 2-3 
มาทํากิจกรรม“จดหมายจากลูกหมี” เพื่อฝกทักษะการสังเกต
รูปทรงตางๆ  โดยถามเด็กๆ วา จําลูกหมีที่เราเจอกันเมื่อวานได
ไหม วันนี้ลูกหมีมีจดหมายมาถึงเด็กๆ  จากนั้นครูอานขอความ
พรอมแสดงจดหมายใหเด็กดู  ใหเด็กลงมือทํางานตามที่ลูกหมีได
ขอความชวยเหลือ หารูปทรงกลมในจดหมายและระบายสีดวย 

-บัตรภาพสัญลักษณ, แกวน้ํา 
 
 
 
-บัตรภาพสัญลักษณ 
-กระดาษ  ดินสอ  สีตางๆ 
 
 
 
 
 
-ใบงานกิจกรรม“จดหมาย
จากลูกหมี 
 
 

 
 
 
 
- ครูสังเกตกระบวนการ
ในการวาดรูปของเด็ก 
การใชสายตาของเด็ก
ในการมองรูป
สัญลักษณและมา
ถายทอดเปนรูปภาพ 
และสามารถบอกเลาได
วารูปที่ตนเองวาดคือ
อะไร  ลายเสนหรือภาพ
ที่ปรากฏคืออะไร   
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1. เพื่อฝกทักษะการฟง
และมารยาทในการฟง 
(มฐ 2.2, มฐ 4.1, มฐ 7.2) 
2.  เพื่อฝกทักษะการ

วันที่ 1 
กิจกรรมกลุมใหญ  (60 นาที) 
        ครูใหเด็กนั่งกับพื้นเปนครึ่งวงกลม   สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ
สิ่งที่เด็กทําในตอนเชากอนมาโรงเรียน   ใหเด็กๆ ชวยกันสังเกตวา
เพื่อนคนไหนในหองของเราที่ยังไมมาโรงเรียน   จากนั้น 
1.  ครูตกลงกับเด็กเกี่ยวกับมารยาทในการฟงนิทาน เชน ฟงดวย
ความสนใจ ไมพูดแทรก ยกมือเมื่อตองการแสดงความคิดเห็น 
ถามตอบ จากนั้น ถามเด็กๆ วา เด็กๆ ชอบมาโรงเรียนหรือไม  
(ทําไมถึงชอบมาโรงเรียน, ทําไมถึงไมชอบมาโรงเรียน)   ครูมี

 
 
 
 
 
นิทาน เรื่อง “หนูนิดไมอยาก
มาโรงเรียน” 

 
 
 
 
 
- สังเกตความสามารถ
ในการบอกเลา ถาม
ตอบเกี่ยวกับนิทาน 
และสังเกตมารยาทใน

คิดเราคุณธรรม 
 
 
- เมื่อถามเด็กวา เกิด
อะไรขึ้นเมื่อหนูนิด
ไมอยากมาโรงเรียน 
เด็กสามารถตอบได 
เชน  ตองอยูคนเดียว 
ไมมีเพื่อนเลน  เหงา  

   รูจักกันกอนนะ 
 

จัดลําดับความและ
คาดคะเนเหตุการณจาก
เรื่องราวที่ฟงได 
(มฐ 2.2, มฐ 10.7) 
 
 
 

เรื่องราวของเด็กผูหญิงคนหนึ่ง ชื่อหนูนิด  หนูนิดเพิ่งจะไป
โรงเรียนเหมือนกับเด็กๆ แตหนูนิดไมชอบไปโรงเรียน  เด็กๆ 
ลองฟงครูเลาเรื่องของหนูนิด  และชวยกันหาคําตอบวา “ทําไมหนู
นิดไมอยากมาโรงเรียน”   และ “เกิดอะไรขึ้นบางเมื่อหนูนิดไมมา
โรงเรียน”   จากนั้นครูเลานิทาน เรื่อง “หนูนิดไมอยากมา
โรงเรียน”  ใหเด็กๆ ฟง  ระหวางการเลานิทาน  ครูตั้งคําถาม  

การนั่งฟง เชน ฟงดวย
ความสนใจ ไมพูด
แทรก ยกมือเมื่อ
ตองการแสดงความ
คิดเห็น ถามตอบ 
 

อยูบานคนเดียว  
- เมื่อถามเด็กวา อยาก
เปนแบบหนูนิด
หรือไม เพราะอะไร  
เด็กตอบวา ไมอยาก 
เพราะ เหงา อยากมี
เพื่อนเลน  อยากมา
เรียน  
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3.  บอกเลาความรูสึกของ
ตนเองตอการมาโรงเรียน
ได  (มฐ  9.1, มฐ 10.6) 
4. สามารถปฏิบัติตาม
กติกาการเลนได (มฐ 4.1) 
5. เพื่อฝกทักษะการทรง
ตัว (มฐ  2.1) 
6. เพื่อเรียนรูการสราง

กระตุนใหเด็กคิดตลอดเรื่อง  เชน  “ในหนาตอไป เด็กๆ ทายสิวา
จะเกิดอะไรขึ้นกับหนูนิดบาง”    “ใครจะมาชวยหนูนิดใหอยาก
ไปโรงเรียน”   “ลองทายสวิา ตอนจบของเรื่องนี้จะเปนอยางไร”    
2.  หลังจากฟงนิทานจบแลว ครูถามเด็กเกี่ยวกับเรื่องราว เชน  “มี
ใครบางในนิทานเรื่องนี้”   “มีสถานที่อะไรบาง ที่เราเห็นอยูใน
นิทาน”  “ทําไมหนูนิดไมอยากมาโรงเรียน”   “เกิดอะไรขึ้นบาง
เมื่อหนูนิดไมมาโรงเรียน”  “เด็กๆ อยากเปนแบบหนูนิดหรือไม  
ทําไมถึงตอบเชนนี้”  “เด็กๆ อยากมาโรงเรียนหรือไม”    

 
 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตจากการตอบ
คําถามของเด็กเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่อง ลําดับเรื่องราว  
การคาดเดาเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้น ขณะเลาและหลัง
การเลานิทาน 
 
- เด็กสามารถบอก

 
 
- เมื่อถามเด็กวา อยาก
มาโรงเรียนไหม  เด็ก
ตอบวา อยากมา
โรงเรียน  อยากมา
เลนกับเพื่อน เลนของ
เลน มาเรียนหนังสือ 

   รูจักกันกอนนะ 
 

ความสัมพันธกับเพื่อน
และครู (มฐ 3.2, มฐ 10.6) 

 

3. ครูสรุปใหเด็กๆ ฟงวา “ถาเด็กๆ มาโรงเรียน  เด็กๆ ก็จะไดเรียน
หนังสือ  ไดเจอเพื่อนๆ  และครู  และทํากิจกรรมรวมกัน  เด็กๆ จะ
ไดมีความรู  เปนเด็กดี  คุณพอคุณแมก็จะรักและชื่นชมเด็กๆ”     
4.  ครูใหเด็กเลนเกม  “เรารักกัน”   โดยใหเด็กจับคูกันเอง  ใหเด็ก
เล็กคูกับเด็กโต   โดยมีกติกาวาจะทําวิธีใดก็ไดใหทั้งคูยืนอยูบน
กระดาษไดนานที่สุด  โดยอยางนอยเทาขางใดขางหนึ่งตองอยูบน
แผนกระดาษ และเทาหามแตะพื้นหองเรียน  ครูเริ่มใหเด็กแตละคู 
 

 
 
 
-เพลงจังหวะสนุกสนาน 
-กระดาษบรูพ 
 

 

ความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับการมาโรงเรียนได 

มาฟงนิทาน 
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ยืนอยูบนกระดาษเริ่มตั้งแตแผนใหญ  และพับใหมีขนาดเล็กลง
เรื่อยๆ เลนเกมจนกระทั่งเหลือคูสุดทายที่สามารถยืนอยูบน
กระดาษได  ขณะเลนเกมใหครูเปดเพลงจังหวะสนุกสนานเปน
สัญญาณเริ่มและหยุด 
5 . ครูใหเด็กเก็บอุปกรณการเลน  และมานั่งเปนครึ่งวงกลม
เชนเดิม  ถามเด็กๆ แตละคูวาทําอยางไรที่จะยืนบนกระดาษได
นานๆ โดยไมใหเทาแตะพื้นหองเรียน  ถามคูที่ชนะวาเด็กมีวิธีการ
อยางไร  ครูสรุปใหเด็กฟงวา “เพราะเด็กๆ  ชวยเหลือกัน  กอดกัน
แนน  พี่ก็คอยชวยนองเล็ก เด็กๆ ก็เลยสามารถยืนอยูบนกระดาษ
ไดนาน  ดังนั้นไมวาจะเปนพี่โตหรือนองเล็ก  แตตอนนี้เราอยู
หองเรียนเดียวกัน ดังนั้นเราตองรักกัน ชวยเหลือกัน  เพราะเรา
เปนเพื่อนกัน”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สังเกตจากพฤติกรรมการ
เลนและการปฏิบัติตามกติกา 
- สังเกตจากความสามารถใน
การทรงตัวขณะเลนเกม 
-สังเกตจากพฤติกรรมการเลน 
การสนทนาตอบโตกับครู
และเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการที่
เด็กสามารถเลนเกม “เรารัก
กัน” ไดสําเร็จ 

คิดเราคุณธรรม 
 
- เมื่อถามเด็กวา 
ทําไมเด็กๆ จึงยืนอยู
บนกระดาษไดนานๆ 
เด็กชวยกันตอบวา 
เพราะชวยกันคิด 
วางแผนขณะเลน วา
จะยนืหรือจะทํา
อยางไรดี เชน กอด
กัน  พี่อุมนอง    
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7.  บอกความสําคัญ
ของการมีเพื่อนได  
(มฐ 9.1) 

 

วันที่ 2 
กิจกรรมกลุมใหญ  (35 นาที) 
        ครูใหเด็กนั่งกับพื้นเปนครึ่งวงกลม  พูดถึงกิจกรรมที่ทําเมื่อ
วานนี้ถามเด็กแตละคนวาคูกับใครในเกม “เรารักกัน”   คูของตนเอง
เปนอยางไรบาง จากนั้น 
1. ครูถามเด็กๆ วา เด็กๆ มีเพื่อนไวทําไมกัน   ถาเราไมมีเพื่อนจะ
เปนอยางไร   ถาเด็กๆ อยากรูคําตอบ  พี่หมีเจบีจะเปนคนบอกเด็กๆ  
เอง จากนั้นครูเลานิทาน เรื่อง “เรามีเพื่อนไวทําไมนะ”  ระหวางการ
เลานิทาน  ครูตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิดตลอดเรื่อง  เชน  “ทายสิวา 
หมีเจบีจะทําอะไร”   “หมีเจบีจะดีกับเพื่อนหรือเปลานะ”    
2.  หลังจากฟงนิทานจบแลว ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องราวของหมีเจบี 
เชน  “หมีเจบีอยูกับใคร”    “เพื่อนของหมีเจบีเปนใคร”   “ทําไมหมี
เจบีจึงรูสึกเศรา”   “ถาเด็กๆ เปนหมีเจบี  เด็กๆจะทําอยางไร”   “ถา
เราไมมีเพื่อน จะเปนอยางไรนะ”   “เรามีเพื่อนไวทําไมกัน”   ครู
สรุปใหเด็กฟงวา  “เรามาโรงเรียน  เราจะเจอเพื่อนใหม   ไดเลน ได  
คุยกับเพื่อน  มีความสุข และก็ไมเหงาดวย  เราตองไมแกลงเพื่อน 

 
 
 
 
 
นิทานเรื่อง “เรามี
เพื่อนไวทําไมนะ” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คําถามของเด็ก ขณะเลา
และหลังจากการเลานิทาน
เกี่ยวกับการมีเพื่อน 

คิดเราคุณธรรม 
 
 
 
 
- เมื่อถามเด็กวา เรามี
เพื่อนไวทําไม  เด็กตอบ
ไดวา มีเพื่อนไวเพื่อที่จะ
ไดเลนดวยกัน คุยกัน 
ชวยเหลือกัน   
- เมื่อถามวาเด็กวา 
จะตองทําอยางไร  
เพื่อนๆ ถึงจะรัก  เด็ก
ตอบไดวา  ตองไมแกลง
เพื่อน  ไมแยงของเลน
เพื่อน  ไมตีเพื่อน พูดกับ
เพื่อนเพราะๆ  ชวยเพื่อน 
แบงขนมใหเพื่อน 

 

   รูจักกันกอนนะ 

379 



    

 

380
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8. เพื่อฝกทักษะการ
ทํางานรวมกัน (มฐ  8.1) 
 
 
 
9. บอกเลาความรูสึกของ
ตนเองใหผูอื่นเขาใจได 
(มฐ 9.1, มฐ 10.6) 

หรือแยงของของเพื่อน  เราตองชวยเหลือเพื่อน  เพื่อนก็จะรักเรา”    
3.  ใหเด็กแตละคนออกมาบอกเลากับเพื่อนหนาหองวา “ชอบเลน
กับเพื่อนคนไหนมากที่สุด  เพราะเหตุใด”   
กิจกรรมกลุมยอย  (25 นาที) 
1. ครูใหเด็กเลนเกม  “หอคอย”  โดยแบงกลุมเด็กคละอายุ กลุมละ 4 
คน แจกไมบล็อกรูปทรงตางๆ ใหเด็กคนละ  2 อัน ถามเด็กๆ วา
บล็อกที่เด็กไดไปมีสีและรูปทรงอะไรบาง  จากนั้นใหเด็กชวยกัน
ตอไมบล็อกเปนแนวตั้งใหครบ 8 ชิ้น โดยอยูในแผนกระดาษ
วงกลมขนาดเสนผา ศูนยกลางประมาณ  6 นิ้ว และไมใหหลนลงมา   
2. เมื่อแตละกลุมตอไมบล็อกสําเร็จแลว ใหแตละกลุมออกมา
นําเสนอวา “มีวิธีการอยางไร  หรือ เด็กๆ ชวยเหลือกันอยางไรจึงตอ
บล็อกจนสําเร็จ” 
3. ครูสรุปสิ่งที่เด็กนําเสนอ และถามเด็กๆ เกี่ยวกับการมาโรงเรียน 
เชน  “จากที่เด็กมาโรงเรียนตั้งหลายวันแลว  เด็กๆ รูสึกอยางไรบาง
กับการมาโรงเรียน”   “เพื่อนๆ และครูเปนอยางไรบาง”  “มาที่
โรงเรียน  เด็กๆไดทําอะไรบาง”  “เด็กๆ ชอบทําอะไรมากที่สุด เมื่อ
มาโรงเรียน”    

 
 
 
 
-บล็อกรูปทรง และสี
ตางๆ 
-แผนกระดาษวงกลม
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 6 นิ้ว 

 
 
 
 
- สังเกตความสนใจ 
ความตั้งใจการแสดง
ความคิดเห็นของเด็ก
ขณะรวมทํากิจกรรม
กับเพื่อน 
 
- สังเกตจากการบอก
เลาความรูสึกเกี่ยวกับ
การมาโรงเรียน  
ความรูสึกที่มีตอครู
และเพื่อน  

คิดเราคุณธรรม 
- เมื่อถามเด็กวา เด็กๆ ทํา
อยางไร จึงตอบล็อกได
สําเร็จ  เด็กตอบวา เพราะ
ชวยกันคิด วางแผนวาจะตอ
บล็อกดวยวิธีนี้   
- เมื่อถามเด็กวา เด็กๆ รูสึก
อยางไรบางกับการมา
โรงเรียน และชอบทําอะไร
มากที่สุด เวลามาโรงเรียน  
เด็กตอบวา รูสึกชอบ สนุก 
อยากมาโรงเรียน ไดเลนกับ
เพื่อน  มีเพื่อนเยอะแยะ  
เพื่อนแบงของเลน  แบง
ขนมใหทาน ชอบเลนกับ
เพื่อน  ชอบฟงนิทาน ชอบ
วาดรูป ชอบรองเพลง   

 

 

   รูจักกันกอนนะ 
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                กิจกรรมการเรียนรู 4:  โรงเรียนของเรา    ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                            ระยะเวลาสอน :  3  วัน             จํานวน :  3  ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 
 
 
1.เพื่อฝกทักษะการฟง
และเคลื่อนไหวรางกาย 
(มฐ 2.1, มฐ 2.2,  
มฐ 5.3) 
2.เพื่อ ฝกทักษะการ
สังเกต สํารวจ
สิ่งแวดลอม 
(มฐ 2.2, มฐ 10.1,  
มฐ 12.1) 

วันที่ 1 
กิจกรรมกลุมใหญ  (60 นาที) 
      กอนเริ่มกิจกรรมครูนําบัตรภาพสัญลักษณของเด็กบางคนไป
ซอนไวตามสถานที่ตางๆของโรงเรียน  เชน บริเวณเสาธง  หองน้ํา 
สนามเด็กเลนหองครูใหญ  หองครัว  หองเรียนอื่นๆ  และจึงเริ่ม
กิจกรรมดังนี้ 
1. ครูใหเด็กยืนเปนวงกลม  และเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
“โรงเรียนของเรา”  จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลงวา
กลาวถึงอะไรบาง  เชน มีตัวละครหรือสถานที่อะไรอยูในเนื้อเพลง
ที่เราไดยินบาง    
2. ครูใหเด็กเลนเกม  “มันหายไปไหนนะ” โดยใหเด็กชวยกันดูบัตร
ภาพสัญลักษณที่ติดอยูบนปายนิเทศในหองเรียน และใหเด็กสังเกต
วาบัตรภาพสัญลักษณของใครที่หายไป  บอกเด็กๆ วาเราจะไปตาม
หาบัตรภาพสัญลักษณของเพื่อนๆ กัน   จากนั้นครูพาเด็กๆ ไปตาม
สถานที่ตางๆ ของโรงเรียนที่นําบัตรภาพสัญลักษณไปซอนไว   เมื่อ
ไปถึงแตละจุดใหเด็กๆ สังเกตวามีบัตรภาพสัญลักษณอยูหรือไม  
ใหเด็กชวยกันเอาบัตรภาพสัญลักษณที่เจอมาใหเพื่อนที่เปนเจาของ   

 
 
-บัตรภาพสัญลักษณ 
 
 
 
-เพลง “โรงเรียน 
ของเรา”   
-วิทยุ 

 
 
 
 
 
 
-สังเกตจากการถามตอบ
เนื้อหาในเพลงและ
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
-สังเกตจากการความ
สนใจ ความกระตือรือรน
ในขณะสํารวจโรงเรียน  

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

 
 
- เมื่อถามวาเด็กๆเห็น
ใครบางในโรงเรียนของ
เรา   เด็กบอกไดวาใน
โรงเรียนเห็นครู... (ชื่อ
ครู)  พี่เลี้ยง  แมครัว  
เพื่อน 
- เมื่อถามวาเด็กๆ วาใน
โรงเรียนของเรา มี
สถานที่อะไรบาง เด็กบอ
ไดวามีหองเรียน  
หองน้ํา หองครัว สนาม
เด็กเลน หองครูใหญ  
หนาเสาธง 
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ใหเด็กสังเกตวาในสถานที่นั้นมีบุคคลหรือสิ่งใดบางในบริเวณนั้น  
ครูและเด็กทักทายทําความรูจักกับบุคคลที่เจอในแตละสถานที่  เชน  
ครูใหญ   ครูและนักเรียนหองอื่นๆ  แมครัว  พี่เลี้ยงฯลฯ ครูใหเด็ก
สังเกตรูปลักษณของอาคาร สถานที่ตางๆของโรงเรียน  ปายชื่อ
โรงเรียน  บริเวณดานหนา ดานหลังของโรงเรียน พรอมอธิบายให
เด็กรูความสําคัญของสถานที่ตางๆ ที่พบเห็น  เชน  โรงเรียนชื่อ
อะไร  บริเวณเสาธงมีไวทําอะไร   สนามเด็กเลนมีไวทําไม  เราจะ
ไดเลนสนามตอนไหนบาง 
3. หลังจากที่เด็กหาบัตรภาพสัญลักษณเจอทุกภาพแลวใหนํากลับมา

   

   รูจักกันกอนนะ 
 

 
 
 
 

ที่หองเรียนและนํามาติดไวที่ปายนิเทศเชนเดิม  ครูถามตอบเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ที่ไปเด็กไดเจอมาในวันนี้ 
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3. บอกหนาที่  
ความสําคัญของตนเอง 
บุคคลและสถานที่ตางๆ
ในโรงเรียนได 
(มฐ 9.1,มฐ 10.1)  

 

วันที่ 2 
กิจกรรมกลุมใหญ  (35 นาที) 
        กอนเริ่มกิจกรรม ครูนําแผนกระดาษโปสเตอรตัดเปนรูป
โรงเรียนพรอมเขียนชื่อโรงเรียนไว และนํามาติดที่กระดานหนา
หองเรียน จากนั้น 
1.ครูใหเด็กนั่งกับพื้นเปนครึ่งวงกลม และสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับชื่อ
ของโรงเรียน บุคคลและสถานที่ตางๆ ในโรงเรียนที่เด็กไดพบเห็น
เมื่อวานนี้  และใหเด็กแตละคนชวยกันวาดหรือตอเติมสถานที่และ
บุคคลตางๆ  ที่เดก็พบเห็นลงบนกระดาษโปสเตอรรูปโรงเรียนที่ครู
ติดไว 
2. ครูถามเด็กๆ วาในภาพที่เด็กตอเติมเสร็จแลวมีสถานที่และบุคคล
ใดบาง  แตละสถานที่และแตละคนมีหนาที่  มีความสําคัญอยางไร
กับโรงเรียนของเรา  รวมถึงตัวเด็กเองดวย  และถาไมมีสถานที่หรือ
บุคคลเหลานี้จะเปนอยางไร เชน ถาโรงเรียนไมมีหองน้ําจะเกิด
อะไรขึ้น   ถาโรงเรียนไมมีครูจะเปนอยางไร  ถาเดก็ๆ ไมมา
โรงเรียนอะไรจะเกิดขึ้น จากนั้นครูสรุปความสําคัญของบุคคลและ
สถานที่ตางๆในโรงเรียนใหเด็กฟงอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
-แผนกระดาษ
โปสเตอรตัดเปนรูป
โรงเรียน 
-ปากกาเมจิก 

 
 
 
 
 
- สังเกตจากการถามตอบ
เกี่ยวกับหนาที่ 
ความสําคัญของตนเอง  
เพื่อน  ครู บุคลากรและ
สถานที่ตางๆ ในโรงเรียน 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

-เมื่อถามเด็กๆ วา
สถานที่ตางๆที่เด็กๆ ได
ไปเจอมานั้นมีไวทําไม 
เด็กบอกหนาที่ของ
สถานที่ตางๆ ได เชน 
หนาเสาธง มีไวเขาแถว
เคารพธงชาติ  หองเรียน
มีไวเรียนหนังสือ  สนาม
เด็กเลนมีไวเลนกับเพื่อน   
- เมื่อถามเด็กๆ วา ถา
โรงเรียนของเราไมมี…
(ชื่อสถานที่)จะเปน
อยางไรนะ   เด็กบอกได 
เชน ถาไมมีหองน้ํา  เราก็
ไมมีที่อึ หรือฉี่ ไมมีที่
อาบน้ํา  
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                กิจกรรมการเรียนรู 4:  โรงเรียนของเรา        ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                          ระยะเวลาสอน :  3  วัน             จํานวน :  3  ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 
 
4. ฝกทักษะการทํางาน
รวมกัน(มฐ 8.1,  
มฐ  11.1) 
5. ฝกทักษะการใช
กลามเนื้อมือ (มฐ 2.1) 
6.ฝกทักษะวาง
แผนการทํางานและ
ความรับผิดชอบ   
(มฐ  4.1, มฐ  8.1,  
มฐ 10.1) 

กิจกรรมกลุมยอย  (25 นาที) 
1. ครูใหเด็กๆชวยกันคิดวา “เราจะรูไดอยางไรวานี่คือโรงเรียนของ
เรา” เชน โรงเรียนของเรามีลักษณะอยางไร  มีอะไรเปนจุดเดนบาง 
2. ครูแบงกลุมเด็กคละอายุกัน กลุมละ 4-5  คน  และใหเด็กชวยกัน
ปนแปงโดในหัวขอ “โรงเรียนของเรา”  บอกเด็กๆ วาสิ่งที่เด็กๆตอง
ชวยกันคิดและทําก็คือ จะปนแปงโดอยางไรใหรูวานี่คือโรงเรียน
ของเรา  เมื่อเสร็จแลวใหแตละกลุมออกมานําเสนองานของตนเอง   
 
วันที่ 3 
กิจกรรมกลุมใหญ และกิจกรรมกลุมยอย ( 60 นาที) 
1.  ครูถามตอบกับเด็กๆ เกี่ยวกับหองเรียนของตนเอง เชน  “รูไหม
วา หองเรียนของเราชื่ออะไร”  “มีความหมายวาอยางไร”  
“หองเรียนของเรามีใครบาง”  “คนอื่นๆจะรูไดอยางไรนะวา
หองเรียนของเรามีใครบาง” เพราะฉะนั้นเราจะมาชวยกันทํา “ปาย
นิเทศสมาชิกหอง” เพื่อที่เราและคนอื่นๆ จะไดรูวาในหองนี้มีใคร
อยูบาง  แตกอนที่เราจะทําปายนิเทศ เราจะตองมาวางแผนการ
ทํางานกันกอน 

- แปงโด 
- กระดาษแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปายนิเทศสี,  กระดาษสี, 
กาว,กรรไกร,ดินสอ,สี
ชนิดตางๆ,รูปถายเด็กและ
ครู 

- สังเกตความสนใจ 
ความตั้งใจขณะ
ทํางานรวมกัน การ
แสดงความคิดเห็น
ของเด็ก  
- ความสามารถใน
การใชกลามเนื้อมือ
ในการปนแปงโด 
และความสามารถใน
การบอกเลาผลการ
ทํางานของกลุม 
- สังเกตการทํางาน
รวมกันตามแบบ
ประเมินผลการ
ทํางานรวมกัน หัวขอ 
“ปายนิเทศสมาชิก
หอง” 

คิดจําแนกแจกแจง 
(โดยสวนประกอบ) 

- เมื่อถามเด็กๆ  วาบุคคล
ตางๆในโรงเรียน เชน 
ตัวเด็ก ครู  แมครัว พี่
เลี้ยง  มีหนาที่อะไร  เด็ก
ตอบไดเชน แมครัว มีไว
ทําอาหารใหเราทาน  ครู
มีไวสอนหนังสือ 
 
- เมื่อถามเด็กๆ วา ถา...
ไมมาโรงเรียน (บุคคล)  
จะเกิดอะไรขึ้นบางนะ  
เด็กตอบได เชน เราก็จะ
ไมมีคนทําอาหารใหเรา
ทาน (แมครัว)   จะไมมี
คนสอนหนังสือใหเรา 
(ครู) 
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                  กิจกรรมการเรียนรู 4:  โรงเรียนของเรา        ระดับชั้นอนุบาลปที่  1                          ระยะเวลาสอน :  3  วัน             จํานวน :  3  ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู ประเมินผล โยนิโสมนสิการ 

 2. ครูกับเด็กชวยกันออกแบบลักษณะปายนิเทศ   โดยครูและเด็ก
ชวยกันคิดวาจะทําปายนิเทศเปนรูปอะไร  ใชกระดาษสีอะไรบาง  
รูปของแตละคนจะติดไวตรงไหนของปายนิเทศ  จะตกแตงปาย
นิเทศอยางไรบาง  โดยในขั้นนี้ใหครูเปนคนจดรายละเอียด ขั้นตอน
ตางๆ ลงบนกระดาน 
3. ครูถามเด็กๆ วาในการลงมือทําปายนิเทศ  เด็กๆแตละคนจะชวย
ทําอะไรไดบาง  เชน  ตัดกระดาษ  ติดกระดาษสีที่ปายนิเทศ  ติดรูป
ที่ปายนิเทศ  ตกแตงปายนิเทศ  และแบงหนาที่การทํางานออกเปน
ฝายตางๆ จากงานที่เด็กสามารถชวยได   
4.  แบงเด็กเปนกลุมยอยตามหนาที่ความรับผิดชอบ ใหเด็กลงมือ
ทํางานตามแผนงานที่วางไว โดยครูคอยชวยเหลือและแนะนํา และ
ใหเด็กโตคอยชวยเหลือเด็กเล็ก 
5. เมื่อทําปายนิเทศเสร็จแลว ใหเด็กนําปายนิเทศไปตกแตง
หองเรยีน  ครูใหเด็กพูดถึงการทํางานในครั้งนี้วารูสึกอยางไรบาง
กับผลงานที่เด็กๆชวยกันทํา จากนั้นครูชื่นชมการทํางานของเด็กๆ
และสรุปใหเด็กๆ ฟงวา  “ทุกคนเปนสวนสําคัญของการทํางานนี้  มี
หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ถาขาดคนใดคนหนึ่งไปงานก็คงไมสําเร็จ” 

   
- เมื่อถามเด็กวา ถางานนี้
ไมมี...(หนาที่ของแตละ
ฝาย)  เด็กๆ วาปายนิเทศ
ของเราจะเสร็จหรือไม   
เด็กตอบไดวา ไมเสร็จ 
เพราะไมมีคนชวยติด
กาว  ตัดกระดาษ ติดรูป
ที่ปายนิเทศ หรือระบาย
สีใหปายนิเทศ 
- ครูสรุปใหเด็กๆ ฟงวา   
“ทุกคนเปนสวนสําคัญ
ของการทํางานนี้  มี
หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 
ถาขาดคนใดคนหนึ่งไป
งานก็คงไมสําเร็จ” 
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ภาคผนวก ค   
ตารางวิเคราะหเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคกับหลักสูตรระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 
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ตารางวิเคราะหเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคกับหลักสูตรปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 
มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

1. รูจักกันกอนนะ    / /  / /     / /   / /   / /     / / / /   
2. เมื่อเราตองอยูรวมกัน    / / /  / /  /  / / /  / /   / /  /    / /    
3. นี่แหละตัวฉัน   / / / /  /     / / /   /   / / / /    / / /  / 
4. เราเหมือนกันตรงไหน    / / /  /   /  / / /      / /    /  / / / /  
5. หนูโตไดอยางไร   / / / / / /    / / / / / / / /  / /  / /   /  / / / 
6. รักของแม   / / / / /  / /  /    / /  / / / /    / / / /  / 
7. เมื่อฉันเศราและดีใจ   / / / / /     /     /   / /    /  / / /   
8. บานนี้ของหนู    / / /  /   /  /   / / / / / / / /  /   / / / / / 
9. จากบานสูโรงเรียน    / / /  /     / /  / / / /  / / /     / / /   

10. สวัสดี  ขอบคณุ ขอโทษ    / /  / /     / /   /    / /     / / / /  / 
11. ดู ฟง เลนใหเกิดประโยชน   / /   /     / /  /  /    / /  /   / / / / / 
12. ลอย ลอย กระทง    / / /  /     / /  / / /   / / / /    / / /  / 

13. รักของพอ    / / / / /  / /  /   / / / / / / / /    / / / / / / 
14. เมื่อลมหนาวมาเยือน  / /  /  /   /  / /    /   / /    /  / / /  / 
15. สวัสดีปใหม   / /  / /   /  /     /   / / /    / / / / /  
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ตารางวิเคราะหเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคกับหลักสูตรปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 
  

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและตัวบงชี้ 
มฐ1 มฐ2 มฐ3 มฐ4 มฐ5 มฐ6 มฐ7 มฐ8 มฐ9 มฐ10 มฐ11 มฐ12 

 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

6.1
 

7.1
 

7.2
 

8.1
 

8.2
 

8.3
 

9.1
 

10
.1 

10
.2 

10
.3 

10
.4 

10
.5 

10
.6 

10
.7 

11
.1 

12
.1 

12
.2 

12
.3 

16. ตนไมในบานฝนดี    / / /  /    / / /  /  /   / / / /    / / /  / 
17. ไปสวนสัตวกันเถอะ    / /   /   /  / /  /  /   / / / /    / /    
18. พระจันทรจา พระ
อาทิตยอยูไหน  

 / / / /  /     / /  /  /    /  /  /  / / / / / 

 

หมายเหต:ุ มฐ1.1  มีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑ  สามารถตรวจสอบไดจากการชั่งน้ําหนัก สวนสูงนกัเรียนในแตละเดือน 
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ภาคผนวก ง   
ตารางสรุปการคิดโยนิโสมนสิการในแตละหนวยการเรียนรู ระดับชัน้อนุบาลปที่ 1 
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ตารางสรุปการคิดโยนิโสมนสิการในแตละหนวยการเรียนรู ระดับชั้นอนุบาลปที่  1  
 

การคิดโยนิโสมนสิการ  
หนวยการเรียนรู คิดจําแนกแจกแจง คิดแกปญหา คิดคุณโทษและ 

ทางออก 
คิดรูคุณคาแท  
คุณคาเทียม 

คิดรูเทาทันธรรมดา คิดเราคุณธรรม 

1. รูจักกันกอนนะ /     / 
2. เมื่อเราตองอยูรวมกัน /  /    
3. นี่แหละตัวฉัน / / /    
4. เราเหมือนกันตรงไหน /    /  
5. หนูโตไดอยางไร /  / /   
6. รักของแม / /    / 
7. เมื่อฉันเศราและดีใจ /    /  
8. บานนี้ของหนู / /  /   
9. จากบานสูโรงเรียน / /     
10. สวัสดี  ขอบคณุ ขอโทษ /     / 
11. ดู ฟง เลนใหเกิดประโยชน / /  /   
12. ลอย ลอย กระทง / / /    
13. รักของพอ / /    / 
14. เมื่อลมหนาวมาเยือน /  /  /  
15. สวัสดีปใหม / /     
16. ตนไมในบานฝนดี / / /    
17. ไปสวนสัตวกันเถอะ / / /   / 
18 พระจันทรจา พระอาทิตยอยูไหน /  /  /  
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ภาคผนวก จ   
แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจยั 
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แบบสมัภาษณความคิดเห็นผูบริหาร 
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีทีม่ีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
ผูสัมภาษณ.......................................................................................................................................... 
ผูถูกสัมภาษณ..................................................................................................................................... 
วันที่ทําการสมัภาษณ.................................................... เวลา.............................................................. 
สถานที่............................................................................................................................................ 
 

ประเด็นคําถามที่สัมภาษณ 
 
1. นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน แนวคิดทางการศึกษา และบริบททางสังคมท่ีมีตอการ
พัฒนาหลักสตูร 
    1.1  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับนโยบาย  ความเชื่อ (“ความสุขและความอบอุน” 
ในการเรยีนรู จะเปนพลังสําคัญใหเดก็เติบโตขึ้นอยางมีคณุภาพทัง้ความคิดและจิตใจ)   ปรัชญา 
(เรียนรูดวยการเลน มุงเนนพฒันาการ สืบสานวัฒนธรรม)  และวิสัยทัศนของโรงเรียนหรือไม 
อยางไร 
    1.2   หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา และมาตรฐานคณุลักษณะทีพ่งึ
ประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช  ๒๕๔๖ หรือไม อยางไร 
     1.3  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยูบนพื้นฐานแนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กหรือไม อยางไร (พิจารณาจากจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร  คําอธิบาย
รายวิชา ประมวลการสอน กจิกรรมการเรียนรู และการวดัและประเมินผล)  
      1.4  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน สังคม และผูเรียนหรือไม 
อยางไร 
      1.5  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน บาน
และชุมชนหรือไม อยางไร  
 
2.  การบริหารจัดการหลักสูตร 
     2.1  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับแผนงานกิจกรรมของโรงเรียน หรือไม อยางไร 
     2.2  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีผลกระทบตอแผนงบประมาณของโรงเรียนหรือไม อยางไร 
     2.3   ผูบริหาร ครู  และผูปกครองมีสวนรวมในการพฒันาหลักสูตรหรือไม ดวยวธีิการใด  
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     2.4  ในการพัฒนาหลักสูตรนี้  ครูไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถในประเดน็ตางๆ เหลานี้ 
หรือไม  อยางไร  
   -  แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร (แนวคิดพุทธศาสนา  ทฤษฎีพัฒนาการและ
การเรียนรู) 
 - มาตรฐานคณุลักษณะทีพ่งึประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 
และการเชื่อมโยงมาตรฐานกับการหลักสตูร 
 - ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร (จุดมุงหมายหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา ประมวลการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล)  
         2.5  โรงเรียนมีแนวทางหรือแผนงานในการพัฒนาหรืออบรมครูหรือไม อยางไร 
         2.6  โรงเรียนมีแนวทางหรือแผนงานในการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน
หรือไม อยางไร 
 
3.  กระบวนการนําหลักสูตรไปใช  
      3.1  ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล อยูบนแนวคิดทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็หรือไม อยางไร 
     3.2  มีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  และใชส่ืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ 
สอดคลองตามแนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ไปใชหรือไม 
อยางไร 
     3.3  หลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใช  โรงเรียนมีนโยบายที่จะนําหลักสูตรนี้ไปใชตอหรือไม 
อยางไร ควรปรับปรุงแกไขในสวนใดบาง 
 
4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก 
      4.1  คุณลักษณะและพฒันาการของเด็กหลังจากทีน่ําหลักสูตรไปใชเปนอยางไร (ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียน) 
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แบบสมัภาษณความคิดเห็นคร ู
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีทีม่ีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
ผูสัมภาษณ.................................................................................................................................... 
ผูถูกสัมภาษณ................................................................................................................................. 
วันที่ทําการสมัภาษณ.................................................... เวลา......................................................... 
สถานที่........................................................................................................................................... 
 

ประเด็นคําถามที่สัมภาษณ 
 

1.  แนวคิดทางการศึกษา สภาพบริบทของสังคม โรงเรยีน ผูเรียนท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตร 
     1.1  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยูบนพื้นฐานแนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กหรือไม อยางไร (พิจารณาจากจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร  คําอธิบาย
รายวิชา ประมวลการสอน กจิกรรมการเรียนรู และการวดัและประเมินผล)  
      1.2  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน สังคม และผูเรียนหรือไม 
อยางไร 
 
2. การเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1 ครูมีสวนรวมในการพฒันาหลักสูตรหรือไม อยางไร 
   2.2 ครูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร หรือความรูในดานอื่นๆ 
หรือไม อยางไร (เชน  ทฤษฎแีละแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  การเชื่อมโยงมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคกบัหลักสูตร  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช) 
    2.3  ครูมีความรู ความเขาใจ และสามารถออกแบบกจิกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไดมากนอยเพียงใด  
   2.4   ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก
ปฐมวัยหรือไม อยางไร 
   2.5  สภาพแวดลอมของโรงเรียน  สภาพหองเรียนเอื้อตอการจัดกจิกรรมการเรียนรูหรือไม 
อยางไร 
   2.6  ครูมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
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3. การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
     3.1 นโยบายของโรงเรียนหรือผูบริหาร การสนับสนุนงบประมาณ เอื้อตอการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูและนําไปใชหรือไมอยางไร 
     3.2  ครูดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  ใชส่ือวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรแหลงเรียนรูตางๆ และการ
ประเมินผลไดสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบนแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กหรือไมอยางไร 
      3.3   กิจกรรมการเรียนรูที่ครูนําไปใช มีความเหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนาการตามวยัของ
เดก็หรือไม อยางไร 
      3.4  ครูประสบปญหาในการนํากิจกรรมการเรียนรูไปใชจริงในหองเรียนหรือไม อยางไร และมี
วิธีการแกปญหาอยางไร 
      3.5  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางอิสระตามความคิดของทานหรือไม 
     3.6  ผูบริหาร หรือผูวิจัยไดเขามามีสวนในการนเิทศ หรือใหความรูในการพัฒนาหลักสูตรตาม 
แนวคดิทางพทุธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กหรือไม อยางไร 
     3.7  ครูมีแนวคิดทีจ่ะนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หรือความรูที่ไดรับจากการพัฒนาหลักสูตรไป
พัฒนาตนเองตอไปหรือไมอยางไร 
     3.8  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กนี้ ควรจะมีการปรับปรุง แกไขในสวนใดบาง 
 
4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก 
      4.1  คุณลักษณะและพฒันาการของเด็กหลังจากทีน่ําหลักสูตรไปใชเปนอยางไร (ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของโรงเรียน) 
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แบบสมัภาษณความคิดเห็นผูปกครอง 
โรงเรียนอนุบาลบานฝนดีทีม่ีตอหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎี

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 
ผูสัมภาษณ..................................................................................................................................... 
ผูถูกสัมภาษณ............................................................................................................................... 
วันที่ทําการสมัภาษณ.................................................... เวลา........................................................ 
สถานที่.......................................................................................................................................... 
 

ประเด็นคําถามที่สัมภาษณ 
 
1.  ความคิดเหน็ตอนโยบายของโรงเรียน  ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับสภาพสังคมปจจุบัน   
      1.1  ทานมีความคิดเหน็อยางไรตอนโยบายของโรงเรียนที่มุงเนนเตรียมความพรอมมากกวาการ
สอนอานเขียน  และปรัชญาของโรงเรียน (เรียนรูดวยการเลน มุงเนนพฒันาการ สืบสานวัฒนธรรม) 
       1.2  ทานคิดวาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กมีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันหรือไม อยางไร   
 
2.  วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู และลักษณะผูบริหาร ครู  บุคลากรในโรงเรียน  
       2.1   ทานมีความรู ความเขาใจในรูปแบบหลักสูตร และการจดักิจกรรมของโรงเรียนมากนอย
เพียงใด อยางไร 
       2.2  ทานมคีวามมั่นใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด 
       2.3  ทานมีความมั่นใจในครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู และการดแูลบุตรหลาน
ของทานหรือไม เพราะเหตใุด 
       2.4 ทานมีความมั่นใจในการดูแลบุตรหลานของพี่เล้ียงในโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด   
       2.5  ครูผูสอนควรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในเรื่องใดบาง 
       2.6  พี่เล้ียงของโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในเรื่องใดบาง 
 
3.  ลักษณะหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน 
     3.1  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนเปนไปตามความคาดหวังของทานหรือไม 
อยางไร   
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     3.2 หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนสงเสริมใหเดก็เรยีนรูและมพีัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยหรือไม อยางไร 
     3.3  การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกหองเรยีน ตลอดจนการใชส่ืออุปกรณการเรียนรู มี
ความเหมาะสม ปลอดภัยตอบุตรหลานของทานหรือไม อยางไร 
    3.4  การจัดกิจกรรมประจาํวันมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
    3.5   ทานคิดวากจิกรรมสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน  (เชน โครงการประสาน
การเรียนรู  Family trip   กิจกรรมประชุมพบปะผูปกครอง) มีความสําคัญหรือไมอยางไร ควร
ปรับปรุง แกไขในสวนใดบาง  
    3.6   ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม อยางไร 
 
4. พฤติกรรมและพัฒนาการของบตุรหลานของทานหลังจากที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน 
     4.1  พัฒนาการของบุตรหลานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  เปนอยางไร 
     4.2  ทานอยากใหบุตรหลานของทานมีพัฒนาการ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานใดมาก
ที่สุด  เพราะเหตุใด 
     4.3  ทานคิดวาบุตรหลานของทานไดรับการพัฒนา ปลูกฝง เรียนรูเร่ืองใดมากทีสุ่ดในหลักสูตร
ของโรงเรียน ( เชน การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน  ทักษะการคิด ทักษะทางภาษา ทักษะ
คณิตศาสตร  มารยาท การปรับตัวและอยูรวมกับคนอืน่) 
      4.4  ทานคิดวาพฤติกรรมของบุตรหลานเรื่องใดที่เปนปญหา และควรปรับปรุงแกไข 
ใหดีขึ้น 
       4.5  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆ เกีย่วกบัการสงเสริมพัฒนาการ และการปรับปรุงพฤติกรรมบุตร
หลานหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก ฉ   
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผศ. ดร. ชลาธิป  สมาหิโต   
อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2. ดร. นพเกา  ณ พัทลุง   

อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
 
3. นางสาวศิรินพร  สันติเมทนีดล  

ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลบานฝนด ี
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ภาคผนวก ช   
แบบประเมินการออกแบบโครงสรางหลักสูตร รายวิชา หนวยการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนรู   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ 
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แบบประเมินการออกแบบโครงสรางหลักสตูร รายวิชา หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

 
คําชี้แจง    ในแบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวนดวยกันคือ  โครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย
มวลประสบการณ ประมวลการสอน และหนวยการเรยีนรู/กิจกรรมการเรียนรู  โดยขอใหผูประเมนิ
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และใหเหตุผลวา
เพราะเหตใุดทานจึงตอบเชนนี้ 

 
ความคิดเห็น  

ประเด็น 
 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมสามารถ
ระบุได 

เหตุผลท่ีตอบเชนนี ้

โครงสรางหลักสูตร  
   1. โครงสรางหลักสูตร มีการ
จัดวางขอบขายและลําดับการ
เรียนรู (Scope, Sequence) ตาม
ขั้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ป  

    

   2. โครงสรางหลักสูตร
สะทอนใหเหน็แนวคิดทาง
พุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็ก 

    

คําอธิบายมวลประสบการณ  
   1. ช่ือของมวลประสบการณมี
ความสัมพันธกับเนื้อหาใน
คําอธิบายมวลประสบการณ 

    

   2. ในคําอธิบายมวล
ประสบการณ ไดบอกจดุเนน
หรือสาระการเรียนรูของแตละ
มวลประสบการณไว 
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ความคิดเห็น  
ประเด็น 

 
เห็นดวย ไมเห็น

ดวย 
ไมสามารถ
ระบุได 

เหตุผลท่ีตอบเชนนี ้

คําอธิบายมวลประสบการณ  
   3.ในคําอธิบายมวล
ประสบการณทั้ง 3 ระดับชัน้มี
การจัดเรียงลําดับการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เปนไปตามหลกั
พัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
อายุ 3-5 ป 

    

   4. ในคําอธิบายมวล
ประสบการณไดบอก
รายละเอียดวาเด็กจะเรียน
อะไร  เรียนทําไม  เรียน
อยางไร และเรยีนเมื่อไร  

    

   5.คําอธิบายมวล
ประสบการณสะทอนใหเหน็
แนวคดิทางพทุธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก 

    

ประมวลการสอน (Syllabus)  
   1. ในประมวลการสอนมี
การระบุองคประกอบ
ครบถวนไดแก ขอมูลรายวชิา  
ขอมูลผูสอน ส่ือการเรียนการ
สอน รายละเอยีดของรายวิชา  

    

   2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั
ตั้งอยูบนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของผูเรียนและทักษะการคิด
โยนิโสมนสิการ  
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ความคิดเห็น  
ประเด็น 

 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมสามารถ
ระบุได 

เหตุผลท่ีตอบเชนนี ้

   3. ช่ือหนวยการเรียนรูใน 
Syllabus สัมพันธกับมวล
ประสบการณ 

    

  4. ช่ือหนวยมกีารเรียงลําดับ 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง (ตวัเรา 
ครอบครัวและชุมชน  โลก
รอบตัว) 

    

  5. กิจกรรมการเรียนรูในแตละ 
หนวยมีความสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 

    

6. การประเมนิผลมีความ
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

    

หนวยการเรียนรู (Unit plan) 
กิจกรรมการเรียนรู  

 
 

  1. การจัดทํา Unit/lesson Plan 
อยูบนพื้นฐานแนวคดิทาง 
พุทธศาสนา (โยนิโสมนสิการ  
ปรโตโฆสะ ไตรสิกขา) และ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก (Piaget, Vygotsky, 
Bandura) ที่มุงใหเดก็
พัฒนาการคิดโยนิโสมนสิการ 
โดยมีปจจยัปรโตโฆสะเปนตัว
สงเสริมใหเดก็เกิดการเรียนรู  
คือ การจัดหองเรียน บทบาท
เด็ก บทบาทครู ส่ืออุปกรณและ 
แหลงเรียนรู การมีสวนรวม 
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ความคิดเห็น  
ประเด็น 

 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมสามารถ
ระบุได 

เหตุผลท่ีตอบเชนนี ้

ระหวางบานและโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาเดก็อยางองครวมทั้ง
พฤติกรรม จิตใจและปญญา 

    

   2. ทุกองคประกอบหรือ
หัวขอใน Unit/lesson Plan มี
องคประกอบครบถวนและ
สอดคลองกัน 

    

   3. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั
ตั้งอยูบนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของผูเรียนและทักษะการคิด 
โยนิโสมนสิการ 

    

   4. กิจกรรมการเรียนการสอน
อยูบนแนวคดิทางพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก 

    

   5. ส่ือการเรียนการสอน
สอดคลองกับหลักของปร
โตโฆสะที่ปรากฎใน Syllabus 

    

   6. การประเมินผล 
Unit/lesson Plan อยูบนแนวคิด
ทางพุทธศาสนาและทฤษฎี
พัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็ก 

    

 

ชื่อผูประเมิน .............................................................. 
   ตําแหนง..................................................................... 
   วันท่ีประเมิน.............................................................. 
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 

ช่ือ –นามสกุล นางสาวปยะนนัท  หิรัณยชโลทร 
วัน เดือน ป ที่เกิด วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519 
สถานที่เกิด  จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

(ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการครอบครัวและเดก็) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนโครงการพัฒนาอาจารยวทิยาเขตสารสนเทศ
กระบี่  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
ระดับปริญญาโท-เอก 
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